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PRÓLOGO
Este libro recoge a texto completo el conjunto de comunicaciones realizadas en el I Seminario Internacional (y IX Seminario Nacional de Investigación en Arte y Cultura Visual), realizado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en el mes de octubre de 2017.
En esta edición, la primera de carácter internacional, el seminario reunió investigaciones referidas a las tres líneas principales,
vinculadas originalmente con el Programa de Posgrado en Arte y Cultura Visual (Facultad de Artes Visuales – Universidad Federal de Goiás, Brasil) y a las líneas afines al Núcleo de Investigación en Cultura Visual, Educación y Construcción de Identidad
(Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” - Universidad de la República, Uruguay).
Los ejes que estructuran este libro responden, así, a la ordenación siguiente:
- Imagen, Cultura y Producción de Sentido.
- Poéticas Visuales y Procesos de Creación.
- Culturas de la Imagen y Procesos de Mediación.
En este volumen, se analizan tanto el impacto y el uso de las tecnologías, como los relatos y las actuaciones entre las personas
y los objetos; siempre en la perspectiva contemporánea de investigación en el Arte y la Cultura Visual.
La orientación de los textos que se incluyen, en cada uno de los tres grandes capítulos que siguen, tiene que ver con las maneras de realizar investigación en el Arte y la Cultura Visual e intenta favorecer la comprensión y la divulgación de metodologías
de trabajo, tanto como los resultados y evidencias de la investigación en este campo, lo que incluye la descripción de sus
objetos de estudios y la utilización de las tecnologías de lo visual.
No es posible, en la actualidad, obviar estas tecnologías, presentes en las narrativas y las poéticas de la producción contemporánea, en tanto intervienen de manera privilegiada en las relaciones entre las personas, pero también producen nuevas
maneras de usos y recursos cotidianos así como formatos de mediación que deberían ser innovadores.
Así, en la línea de Imagen, Cultura y Producción de Sentido, se abarca las relaciones entre la creación de imágenes visuales, predominantemente por medio de la fotografía y medios de captura digital, con las formas de mirar y el abordaje desde distintas
disciplinas sociales y humanas, como los Estudios de Comunicación, la Antropología, la Psicología, entre otras.
De este modo, surgen textos cuyos objetos de estudio problematizan la condición de género, la construcción de identidades
diversas, y los temas vinculados a la memoria, el relato histórico y la producción de diferentes narrativas y relatos colectivos.
En la línea de Poéticas Visuales y Procesos de Creación los textos presentados enfatizan en la producción visual desde distintas
disciplinas artísticas y técnicas expresivas.
La reflexión se dirige, entonces, a comprender condiciones, posibilidades y productos visuales que van desde el grabado al
cine; y con maneras de abordaje y creación que se dirimen entre formas tradicionales y perspectivas contemporáneas como
la artografía o los estudios de género.
Finalmente, en el capítulo Culturas de la Imagen y Procesos de Mediación, se enfatiza sobre la circulación, distribución y uso de
las imágenes visuales en la contemporaneidad, con enfoques referidos, principalmente, a la condición pedagógica de éstas.
Así, los lectores encontrarán posibilidades de reflexionar acerca del lugar de la imagen en los procesos de mediación educativos y sociales. Estos refieren, en los distintos textos presentados, no sólo al sistema de educación formal sino a variadas
formas de utilización de las redes sociales, la acción comunitaria organizada, o las actividades de los museos y sus visitantes.
Como organizadores de esta publicación, creemos que el conjunto del material presentado no sólo constituye la evidencia de
un evento pasado, sino un catálogo vivo, de posibilidades de consulta, de antecedentes para la continuidad de líneas de acción
e investigación, y de un directorio que puede permitir nuevas maneras de trabajo colaborativo y en red.
Fernando Miranda
Gonzalo Vicci
Melissa Ardanche
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LÍNEA 1

IMAGEN, CULTURA Y
PRODUCCIÓN DE SENTIDO

NARRACIÓN INTERACTIVA PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL
Ana Teresa Arciniegas Martínez
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia
aarciniegas4@unab.edu.co
RESUMEN
La ponencia es resultado de una investigación realizada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga sobre los saberes y
quehaceres tradicionales que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial del oriente colombiano. El resultado es un documental interactivo, hipermedia educativo, que tiene como fin divulgar dos oficios tradicionales: la talla en piedra y el tejido de
artesanías en fique, a través de dos escuelas de oficios en las que los jóvenes aprenden los oficios tradicionales de los ancianos que han trabajado toda su vida en ello y que han aprendido un saber que se ha transmitido de generación en generación.
El proyecto tiene un objetivo didáctico y divulgativo. Se puede visualizar en el enlace: http://museo.unab.edu.co/app/saberes
Palabras clave: Documental interactivo, hipermedia educativo, patrimonio cultural.
1. INTRODUCCIÓN
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en la difusión digital y documentación del patrimonio cultural, sigue siendo una cuestión pendiente en Colombia. De ahí que resulte necesario el desarrollo de estrategias audiovisuales
que visibilicen los oficios tradicionales del oriente colombiano, como parte de la divulgación del patrimonio cultural inmaterial.
Las tecnologías de la información permiten mostrar los relatos en distintas unidades formales y de sentido, grabar la historia,
aislar los elementos espaciales, convirtiendo el espacio y el tiempo en medios de desplazamiento, otorgando al espectador la
posibilidad de acción y toma de decisiones, potenciando su creatividad, invitando a que el espectador participe activamente.
Se contempló para el diseño de este hipermedia educativo el uso de animaciones en dos dimensiones, documentales expositivos sobre cada uno de los oficios tradicionales, imágenes fotográficas en 360º, digitalización de archivo, hipervínculos a
reseñas históricas, time-lapse, entre otros recursos del arte digital.
Los hipermedia audiovisuales se caracterizan por no tener un camino establecido por el autor, y dejan al espectador la capacidad de elegir entre varias rutas posibles, en ocasiones no hay un comienzo establecido y casi nunca se tiene un final. Los audiovisuales hipertextuales requieren de un lector activo, los roles de emisor y receptor pueden ser intercambiables, los contenidos
pueden ser abiertos y dependientes de las elecciones del usuario. En síntesis, en el esquema narrativo hipertextual nociones
como centro, margen y secuencialidad son sustituidas por la conceptos como multilinealidad, nodos, nexos y redes, que se
asemejan a las figuras rizomáticas planteadas por Deleuze & Guattari (1977).
En el proyecto de investigación se realizó el inventario de los saberes y quehaceres patrimoniales culturales existentes en 2
municipios de Santander: Curití y Villanueva, ubicados en la zona del Cañón del Chicamocha, al oriente de Colombia. La investigación dio como resultado el diseño y desarrollo de un hipermedia audiovisual que muestra el oficio tradicional de la talla
en piedra y el oficio artesanal del fique. La vigencia de estos oficios a en la región evidencian la continuidad de los haceres y
saberes ancestrales que dan identidad regional a las comunidades. La permanencia de estos oficios promueve una relación
entre el pasado y el presente, lo que demuestra que el Patrimonio inmaterial de una comunidad es parte decisiva en el desarrollo de la comunidad.
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general: realizar el inventario de los oficios, saberes y quehaceres patrimoniales culturales existentes en dos
municipios de la región de Santander, dando como resultado el diseño y desarrollo de una propuesta práctica, un hipermedia
educativo que promueve la difusión digital de dos tradiciones artesanales: la talla en piedra y la confección de artesanías en
fique. El dispositivo audiovisual intenta difundir digitalmente el patrimonio cultural colombiano, empleando recursos del arte
digital en su elaboración como narración no lineal, el uso de geo-localización, banco multimedia de imágenes e hipervínculos,
imágenes 360º, infografías, entre otros.
2.2 Objetivos específicos
2.2.1 Identificar los oficios, saberes y quehaceres patrimoniales culturales propios de cada comunidad, en los municipios
objeto de estudio.
2.2.2 Evaluar y registrar cada oficio patrimonial cultural de la región, determinado cuáles están en riesgo.
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2.2.3 Con base en la evaluación y con base en un estudio previo de los distintos documentales interactivos realizados en Colombia, diseñar una propuesta audiovisual no lineal para difundir el patrimonio inmaterial del oriente de Colombia.
2.2.4 Escribir un guion hipermedia, en el que se ensamblan las piezas gráficas y sonoras.
2.2.5 Grabar los documentales en cada uno de los municipios Curití y Villanueva, con los personajes seleccionados: trabajadores, campesinos y artesanos.
2.2.6 Editar y pos producir las piezas audiovisuales.
2.2.7 Elaborar la programación para alojar en el servidor Web de la universidad el relato hipermedial de consulta permanente.
2.2.8 Realizar un trabajo de reforzamiento de la identidad en las comunidades de los municipios estudiados, por medio de
presentaciones del trabajo final con la comunidad y las autoridades locales.
3. METODOLOGÍA
La metodología empleada en el proyecto es cualitativa y se divide en dos fases. Se emplearon los métodos de investigación
cualitativa, marco teórico y muestreo, primero de manera inductiva y luego deductiva. Apelando a la recopilación de información, paralelo a una vigilancia epistemológica constante. El proyecto se abordó de manera secuencial en cada uno de los
municipios, desde una perspectiva cuantitativa,
3.1 Primera etapa: ceñidos siempre a los estudios, la reglamentación y las políticas culturales de la UNESCO y del Ministerio de
Cultura de la República de Colombia para el análisis y la protección del patrimonio cultural material e inmaterial, se elaboró una
base de datos, identificación, inventario, evaluación, y registro en cada uno de los oficios tradicionales. Para cada uno de los
saberes ancestrales se realizó una revisión de fuentes y estado del arte, se validó el inventario patrimonial y cultural existente,
se realizó un trabajo de campo documentación y evaluación.
3.2 Segunda etapa: diseño y realización del hipermedia educativo, para la comunicación y divulgación de resultados obtenidos
en la investigación. Esta etapa se subdivide en tres sub-etapas propias del quehacer audiovisual: pre-producción (escritura del
guion hipermedia y técnico, plan de producción y de grabación); producción (rodaje en cada uno de los municipios; y post –
producción (edición no lineal de video, programación, diseño gráfico, colorización y sonorización. Luego se alojó el hipermedia
en el servidor de la Web). Finalmente, en una última etapa se establecieron las conclusiones de la investigación. Durante las
dos etapas se tuvieron en cuenta la integración y participación de las comunidades en la identificación del patrimonio local,
así como la protección y conservación del patrimonio natural de la zona.
4. DESCRIPCIÓN
Las narraciones audiovisuales están cambiando, el uso de internet, el empleo de nuevas tecnologías y la oferta de productos
audiovisuales en múltiples dispositivos han modificado la forma de realizar y exhibir los audiovisuales. Como señala Scolari
(2013) las nuevas formas de comunicación digital han hecho que las narraciones audiovisuales evolucionen hasta relatos de
base intertextual, red de textos, videos, audios, etc. En consecuencia, en los proyectos transmedia el guion será algunas veces
rizomático y los contenidos tendrán esa dirección perpendicular que permitirá que los usuarios puedan moverse entre un video,
una pista de audio, una infografía, un hipervínculo, una galería fotográfica, una animación, y otras posibilidades. El guion en
estos proyectos será una escaleta no lineal que abarca los conceptos principales a abordar en el documental interactivo que
se resume en una especie de cartografía creativa.
El término Narraciones Transmedia fue acuñado por Henry Jenkins, profesor del MIT, en el 2003, en la revista Review del Massachusetts Institute of Technology MIT, el transmedia, en su expresión más básica, significa historias a través de medios. Al
respecto Carlos Scolari (2013), específicamente sobre el documental transmedia, argumenta que va más allá y lleva sus contenidos a otros medios y plataformas, buscando siempre la complicidad. El documental transmedia necesariamente distribuye
su contenido en diferentes plataformas digitales.
La plataforma utilizada para exhibir los proyectos transmedia es Internet. Los audiovisuales alojados en la Web son de consulta permanente y están a disposición del usuario sin restricción de tiempo. Internet proporciona a los documentalistas herramientas propicias para la creación de proyectos que emplean narrativas no lineales.
Una de las consecuencias del cambio en el audiovisual contemporáneo es el rol que adquiere el espectador, quien pasa de tener
un rol pasivo a uno activo. El espectador ahora se vuelve más un usuario del que se requiere una participación constante en las
propuestas narrativas. Asimismo, el rol del realizador de modifica Giannetti (2002) plantea que la conectividad, la hipertextualidad y la interactividad son modos que están vinculados a la autoría descentralizada y a la participación colectiva.
En consecuencia, los proyectos transmedia se convierten en una herramienta eficaz en los procesos educativos, porque además de ser una experiencia lúdica y entretenida, tiene una intención marcadamente pedagógica y es ante todo una experiencia
didáctica. Este tipo de formatos tienen la posibilidad de ser más llamativos para las audiencias jóvenes, debido a que las
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nuevas generaciones precisan interactuar de manera constante con contenidos, pues una única pantalla, les puede resultar en
ocasiones aburrido.
Por otro lado, la producción en Colombia de audiovisuales transmedia, desde el año 2012, ha sido creciente y hay un incipiente
pero prolífico desarrollo tanto en las iniciativas de producción, como de exhibición y de formación en el área. La mayoría de las
obras no lineales tiene una característica común y es la intención por preservar la memoria y salvaguardar el patrimonio del
país, son pocos los audiovisuales transmedia que han abordado temas patrimoniales. La mayoría de los esfuerzos se concentran en el documental de denuncia y son de modalidad expositiva.
Para establecer las iniciativas que se han realizado en las narraciones de no ficción en Colombia hemos realizado una matriz
en la que cronológicamente se mencionan los proyectos, las temáticas y sus enlaces.
Tabla 1. Documentales interactivos colombianos 2012 -2016 1
Documental interactivo

Año

Director/es

Temática

Enlace

1. Cuentos de viejos.

2012

Marcelo Dematei, Carlos Smith, Laura
Piaggio y Anna Ferrer

Relatos orales, memoria.

http://cuentosdeviejos.com

2. Proyecto Rosa

2012

Juanita León y Olga Lucía Lozano

Memoria, conflicto armado,
violencia.

http://proyectorosa.com

3. El charco azul.

2013

Irene Lema

Memoria, cuentos rurales.

http://www.elcharcoazul.co/

4. Tierra de cantores.

2013

Carlos Manuel Hoyos

Patrimonio cultural, musical.

http://www.tierradecantores.net

5. Qué pasa Colombia.

2013

Olivier Hoffschir y Thomas Petitberghien

Patrimonio cultural inmaterial, musical.

http://www.quepasacolombia.net

6. Mnemea.

2013

Ana Teresa Arciniegas

Patrimonio cultural material

http://museo.unab.edu.co/app/musunab/index.php

7. Memorias del Rio Atrato.

2013

Varios realizadores

Violencia, memoria.

http://www.memoriasdelatrato.org

8. 4 ríos.

2014

Elder Manuel Tovar

Memoria, conflicto armado,
violencia.

http://www.4rios.co.

9. El centro: Bogotá.

2014

Varios realizadores

Ciudad, espacio público,
memoria.

http://elcentro.com.co

10. El naranjal.

2014

Juan David Escobar

Ciudad, gentrificación.

http://www.antesquedesaparezca.com/
elnaranjal/

11. Pregoneros de Medellín.

2015

Ángela Carabalí y Thibault Durand

Espacio público, trabajo
informal.

http://www.pregonerosdemedellin.
com/#streetwalk/plazabotero-start-carabobo

12. Paisaje Cultural Cañón
del Chicamocha.

2015

Ana Teresa Arciniegas

Patrimonio cultural inmaterial.

http://museo.unab.edu.co/app/chicamocha/index.html

13. Paciente.

2016

Jorge Caballero

Sistema de salud.

http://pacientedoc.com

14. Yo no soy.

2016

Máximo Castellanos

Transgénero, identidad de
género.

http://yonosoy-idoc.net

15. Proyecto ciudad. Más
que paredes.

2016

Carlos Beltrán y Frank Rodríguez

Ciudad, espacio público,
arquitectura.

http://masqueparedes.proyectociudad.
com.co

1. Información actualizada el 29 de agosto de 2017.
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16. Aislados. Proyecto en
desarrollo.

2016

Marcela Lizcano

Patrimonio Cultural.

http://www.docaislados.com
http://carolinagutt.com/wrk/aislados/

17. Colombia Salvaje.

2016

Richard Tamayo

Política, corrupción.

http://colombiasalvaje.com

18. Rezagos de memoria.
Recuerdos y olvidos.
Proyecto en desarrollo.

2016

John Fernando Velásquez

Violencia, memoria.

El proyecto no tiene enlace. Información en: http://www.docmontevideo.
com/2015/proyectos.html#hackathon

19. Álbum familiar colectivo.

2016

Alejandra Rojas

Memoria.

http://albumfamiliarcolectivo.com

20. Saberes y quehaceres.

2017

Ana Teresa Arciniegas

Patrimonio Cultural.

http://museo.unab.edu.co/app/saberes

En base a la información de la tabla anterior podemos llegar a algunas conclusiones: las temáticas escogidas en la gran mayoría de proyectos giran en torno a la preservación de la memoria en dos sentidos: el primero en su relación con lo patrimonial
que sin duda alude a lo inmemorial y a la inmortalización de aquello que se teme olvidar. El audiovisual y específicamente el
documental intenta rememorar los legados culturales o artísticos pues estos son sedimentaciones del pasado que nos definen
como grupo de individuos en el presente. Dentro de esta categoría podemos encontrar algunos ejemplos de documentales interactivos tales como: Cuentos de viejos, Tierra de cantores, Qué pasa Colombia, Mnemea, Paisaje Cultural Cañón del Chicamocha,
El charco azul, Proyecto ciudad más que paredes y Álbum familiar colectivo.
La segunda vía en la que se han realizado documentales interactivos también hace alusión a la memoria pero relacionada
con el conflicto armado colombiano a través de relatos que rememoran los hechos violentos en los que ha estado inmersa la
población colombiana hace más de 60 años en una guerra interna. La reparación simbólica de las víctimas del conflicto y la
narración de los hechos violentos ayudan a realizar el duelo necesario en cualquier proceso de reconciliación. Los proyectos
interactivos que se han desarrollado en esa vía son: Proyecto Rosa, Memorias del río Atrato, 4 ríos y Rezagos de memoria, recuerdos y olvidos.
Sin embargo el género documental en Colombia no ha sido ampliamente difundido en el país debido a dos razones principales:
primero, porque la exhibición y distribución del documental no ha sido una prioridad para la industria cinematográfica colombiana y, segundo, porque dentro del sistema de preferencias del público se anteponen los filmes de ficción a los documentales.
Ante estas dos dificultades, los audiovisuales interactivos se convierten en una solución viable, por un lado porque la exhibición y distribución se hace a través de Internet, deslegitimando la idea de industria porque el espectador no tiene restricciones
de acceso. Por otro lado, las narraciones no lineales son una opción narrativa apetecida por las nuevas generaciones, es decir,
tiene sus propios espectadores, en particular el documental interactivo suele estimular la experimentación de técnicas narrativas. Arnau Gifreu (2013).
En este marco, surge el proyecto “Difusión digital de las manifestaciones asociadas a los saberes y quehaceres culturales en Santander. Hipermedia educativo para la apropiación de los oficios tradicionales en la región”, como una posibilidad a través del uso
de las TIC para la promoción, protección y divulgación de los oficios tradicionales patrimoniales, dirigida fundamentalmente a
nueva audiencias.
La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han establecido una forma diferente de configurar
los espacios del conocimiento, transformando las prácticas de la pedagogía, permitiendo así conexiones transversales con
el saber. El flujo de información, la incesante transformación de las tecnologías de la comunicación y el acceso irrestricto al
conocimiento se han convertido en una constante en los nuevos medios de comunicación. A las implicaciones culturales de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad se les ha denominado con el término cibercultura
Levy (2007) y los estudios de esa nueva relación que se establece con el saber, se han configurado desde diversas corrientes
que van desde la cultura visual, las implementaciones tecnológicas, hasta los métodos de aprendizaje en estas nuevas plataformas. La iniciativa de relacionar las TIC con la difusión del patrimonio cultural responde a la necesidad de contar con medios
de comunicación y divulgación que promuevan la conservación y la puesta en valor del patrimonio cultural.
La relación entre lo patrimonial y lo tecnológico será esa conjunción de la naturaleza y de la cultura, de lo salvaje y del artificio. La posible definición que ha propuesto Michel Maffesoli (2012) de la posmodernidad como una sinergia de lo arcaico y
del desarrollo tecnológico, será al unir lo arcaico con la tecnología que el imaginario se renueva con la sensibilidad que todos
compartimos. Es ahí también, donde entrará la memoria colectiva, una memoria patrimonial, donde se condensan, como por
sedimentaciones, todas las expresiones micro o macroscópicas que se inscriben en una comunidad particular. El dispositivo
propuesto de un hipermedia audiovisual plantea una dicotomía entre el progreso y la memoria, una unión entre lo arcaico con
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lo tecnológico, sin llegar a afirmar que la herencia cultural de una sociedad tenga que ser arcaica; al contrario no hay nada más
actual y más vivo en toda comunidad que la afirmación y la identidad con su herencia y su pasado. El acto de la destrucción
es contrario al video, porque las imágenes son inmortales, lo serial, lo fotográfico, la mortalidad en la imagen, habla de la eternidad, de la perdurabilidad, el dispositivo audiovisual posibilita esa eternidad, esa memoria. En este sentido, cobra aún más
vigencia e importancia la utilización de los medios tecnológicos en la preservación del Patrimonio Cultural.
Otro de los grandes retos los trabajos elaborados entorno a la digitalización patrimonial es el de llegar a nuevos públicos, en
ese sentido el uso de herramientas web 2.0, de recursos en línea y de los canales de comunicación como las redes sociales
posibilitan el contacto directo de personas que habitualmente están en contacto permanente con las TIC y con un sector de la
población relativamente joven que es el que está en mayor contacto con ellas y en menor contacto con los temas relacionados
al patrimonio. Supliendo así en parte la necesidad de llegar a las nuevas generaciones, para que conozcan y otorguen valor a
lo heredado. En ese sentido el lenguaje empleado tanto por el multimedia, el hipermedia y en nuestro caso particular el documental interactivo les es cercano y les resulta familiar. Los recursos digitales se convierten en un banco de herramientas en
línea para que los usuarios las utilicen a su conveniencia, los dispositivos hipermediales juegan así el rol de mediador entre las
personas y los contenidos patrimoniales.
5. RESULTADOS
5.1 Material audiovisual de consulta permanente, de libre acceso para la comunidad académica que promueve la salvaguarda
y puesta en valor del patrimonio inmaterial. Material de consulta que permita formular nuevas investigaciones.
5.2 Ampliación de la distribución del hipermedia o transmedia, ampliando el número de beneficiarios directos e indirectos que
puedan acceder a él. Distribución en las alcaldías, casas de cultura, museos, bibliotecas, universidades, colegios y en entes que
estén relacionados con actividades culturales.
5.3 Apertura de portal web educativo de consulta de acceso libre en internet del hipermedia educativo sobre los oficios tradicionales de Santander.
5.4 Consolidación de los productos hipermedia educativos como unidades de aprendizaje digitales que promuevan el patrimonio cultural.
5.5 Los conceptos que se plantean desde el arte digital como transdisciplinariedad, simulación, interacción, multiplicidad,
hipertextualidad, virtualidad, entre otros, amplían la forma de entender la percepción digital. A su vez el logro de la simulación
y la interacción del arte digital está en la experimentación que posibilita el acercamiento lúdico al conocimiento.
5.6 En Colombia los proyectos audiovisuales desde hace un tiempo han iniciado una nueva migración narrativa, empleando
otras ventanas de exhibición y distribución, estas propuestas están dirigidas a nuevos públicos y audiencias, ávidos de relatos,
de participación e interacción.
6. CONCLUSIONES
La difusión digital del patrimonio regional contribuye a promover el desarrollo social, turístico y ambiental de la zona de estudio. La difusión digital del patrimonio cultural es una forma de protegerlo, salvaguardarlo y preservarlo. A su vez, la difusión
mediante las tecnologías de la información y la comunicación, debe permitir el acceso virtual del patrimonio a diferentes
niveles: acceso a los profesionales interesados, a los especialistas, a los investigadores y al público en general, promoviendo
así una intención pedagógica en los productos audiovisuales.
Los saberes locales que hacen parte del patrimonio inmaterial lo constituyen una serie de conocimientos y técnicas tradicionales relacionadas con el hábitat, esas tradiciones están asociadas a la fabricación de objetos artesanales, son técnicas
ancestrales, que continúan vigentes y que actualmente tiene una alta demanda, son generadoras de empleo y dinamizadores
de la economía local.
Ante las posibilidades que ofrecen el lenguaje de los nuevos medios de comunicación e información, la educación y la difusión
digital del patrimonio a través del audiovisual sigue siendo una cuestión pendiente. Los audiovisuales realizados con fines
educativos por su impacto y amplia divulgación se convierten en herramientas de transmisión viable, pertinente y de alguna
manera necesaria, frente al consumo global de productos visuales y frente a la necesidad de conocer y proteger el patrimonio
cultural.
Asimismo, los medios de comunicación permiten promover las tradiciones culturales posibilitando que las comunidades puedan reconocer y valorar sus manifestaciones culturales inmateriales. En este sentido, son las comunidades quienes lo resignifican, lo heredan y le otorgan valor.
Es justamente desde la universidad donde se hace posible crear los grupos interdisciplinarios que desarrollen ideas y prototipos para llenar el vacío que hay en difusión digital del patrimonio cultural y propiciar el puente entre el ámbito del patrimonio
con la sociedad.
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EL FOUND FOOTAGE EN LA VIDEOCREACIÓN CONTEMPORÁNEA
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RESUMEN
En el arte contemporáneo y concretamente en las prácticas audiovisuales, encontramos una serie de obras que bajo el término
de “apropiacionismo o found footage” cuestionan la autoría del objeto artístico y el papel de mero espectador que se otorga al
receptor de la obra. Los artistas denominados apropiacionistas generan su obra a partir de materiales ya existentes, recontextualizando y proporcionando un nuevo significado a estos objetos. Así pues, la videocreación o videoarte recurre a montajes
que se alejan de la pura linealidad narrativa, experimentando dentro del plano-cuadro y dentro de la secuencia temporal y
espacial.
Palabras clave: apropiacionismo, found footage, audiovisual, videocreación, videoarte
1. INTRODUCCIÓN
A lo largo del siglo XX, el arte ha propuesto una gran variedad de modos de Apropiación y han denominado a estas prácticas
con distintos nombres: la copia, el montage, el reciclaje, el collage, el objeto “encontrado” y el apropiado como ready-made,
la cultura del sample, la serialización, la cita, el metraje encontrado, copy and paste, la fragmentación, la reconstrucción, la
manipulación, el ensamblaje, el reciclado, el rayado, el scratcheado, la remezcla, la hibridación (mash up), la postproducción, el
Found Footage, etcétera. No obstante, debemos considerar que todas estas prácticas bajo el común denominador de Apropiacionismo no son una única práctica, sino que son plurales y a veces se oponen entre sí, según el autor.
Su justificación teórica parte del propósito de la descontextualización y la reutilización de materiales preexistentes para generar un nuevo conjunto con significación propia, es decir, para la articulación de un discurso nuevo, creando nuevos modos
de representación en los que el espectador pasa a ser un agente activo en el proceso de la producción y la recepción de la
obra. Como comenta Alicia Serrano (Serrano, 2013:16), existen dos momentos de máxima importancia que deben ser tenidos
en cuenta. Por un lado, el momento en el que extraemos un elemento de su contexto inicial y le damos una entidad (y, por lo
tanto, una significación) autónoma y, por otro lado, el instante en el que decidimos incluirlo en un nuevo contexto alejado del
original, resignificándolo. Con ello, el/la artista al compilar este material apropiado le da un valor añadido, aportando vigencia
y actualidad.
Tal y como plantea Dominique Berthet (Berthet, 2008:15), la apropiación se puede dividir en dos categorías. Por un lado, la
atribución de la propiedad que en realidad pertenece a otro. Esto entra dentro del terreno del robo, de la usurpación, la estafa, la
falsificación, el pirateo. Por otro lado, está el concepto de préstamo. Dentro de esta categoría encontramos dos subcategorías,
la apropiación creadora y la apropiación imitadora. En la apropiación creadora existe un distanciamiento significativo. En este
apartado podemos encontrar obras de Picasso como les Femmes d’Alger de Delacroix (1955-1964), Las Meninas de Velázquez
(1957) y Le Déjéuner sur l’herbe de Manet, (1959-1962). Picasso deconstruye las obras, eliminando todo lo que es exterior a
su propia forma de pintar para crear una nueva obra. Solo quedan alusiones a estos artistas, por encima de ello el espectador
reconoce la obra de Picasso. La apropiación no se limita solamente a referenciar obras del pasado. También encontramos el
desvío de objetos (Tête de Taureau y Le singe et son petit) del propio Picasso, o en el caso de la obra de Robert Rauschenberg,
Monogram, 1955-1959. Frente a la apropiación creadora, tenemos la apropiación imitadora, estética de la imitación, donde el
distanciamiento es más débil con el referente. Algunos ejemplos son los cuadros de Mike Bidlo sobre Picasso, Sherrie Levine
con su serie fotográfica Untitled (After Edward Weston) o las fotografías de Richard Prince.
2. APROPIACIONISMO, REMEZCLA Y POSTPRODUCCIÓN: EL FOUND FOOTAGE EN EL SIGLO XXI
El Found Footage tiene características propias que lo separan de otras prácticas apropiacionistas como el collage en la pintura,
puesto que no se limita a reproducir sus mecanismos. El found footage pertenece a la imagen en movimiento, por lo que sus
imágenes son sometidas al perpetuo movimiento y a las nociones temporales provenientes del montaje, algo ajeno a la pintura. Como comenta William C. Wees (Wees, 1993:15) la mirada del cineasta que usa material fílmico ajeno con fines propios,
mantiene un componente crítico que invita a reflexionar sobre el papel original del material, el desplazamiento conceptual, el
desvío semántico y el nuevo proceso estético al que se le ha sometido.
En el contexto del cine experimental o de vanguardia era habitual el término de found footage. Como dice Eugeni Bonet (Bonet,
1993:25), el concepto de montaje es clave, incluso cuando prácticamente no interviene en el sentido habitual del término. No
es tanto el hecho de remontar (a veces, apenas reenmarcar o recontextualizar) como el acto de desmontar y hacer que las
imágenes digan otra cosa enteramente distinta –muy a menudo la contraria– de lo que pretendían originalmente. No obstante,
el apropiacionismo es un término que se incorporó a la jerga artística en los años 80, generando los más variados debates en
torno a cuestiones tales como el plagio y la falsificación, la cita y el remake, las nociones de simulación y simulacro, el prinIMAGEN, CULTURA Y PRODUCCIÓN DE SENTIDO
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cipio collage y el concepto de montaje. Si bien este no es un concepto que haya surgido en la época postmoderna, sino que
se desarrolla durante las Vanguardias Históricas. A finales de la década de 1880 se consolida la moderna cultura de masas,
modificando las necesidades culturales y consolidándose los nuevos modos de producción, democratizando los bienes de consumo y el acceso a la cultura. Se crea una cultura uniforme de consumo, donde “la copia es la manera más eficaz de producir
a gran velocidad y a un precio razonable” (Gómez, 2009:19). Esta práctica que se aproxima al concepto de montaje nació casi
paralelamente al cine de ficción, al Modo de Representación Institucional (Noel Bürch). Como ejemplo de ello tenemos la obra
de la directora soviética Esfir Shub, formada por la trilogía de documentales apropiados, La caída de la dinastía Romanov, El
gran camino y La Rusia de Nicolás II y León Tolstoi, que realizó entre 1927 y 1928. Si el modo de representación institucional
supone la yuxtaposición de planos que se organizan en secuencias y, en la mayor parte de los casos, se trata de invisibilizar el
procedimiento que lo hace posible, el montaje supone más bien la exhibición de la operación constructiva y confiere un carácter autónomo a cada una de las partes que componen el resultado final. Así pues, la videocreación recurre a montajes que se
alejan de la pura linealidad narrativa, experimentando dentro del plano-cuadro y dentro de la secuencia temporal y espacial.
Por ello nos interesa el montaje vertical o simultáneo, próximo a los presupuestos vanguardistas del collage, frente al montaje
temporal que ha representado durante todo el siglo veinte el modo de hacer de Hollywood. El montaje temporal siempre ha
estado ligado a la narratividad lineal dentro del cine clásico, es decir, al Modo de Representación Institucional. Imágenes que se
suceden en la secuencia temporal, unas detrás de las otras, construyendo un significado a partir de fragmentos independientes
de la realidad. Es lo que normalmente conocemos por montaje de una película y define el lenguaje cinematográfico tal como lo
entendemos. En palabras de Manovich, a propósito del montaje temporal: “El cine niega que la realidad que muestra a menudo
no existe fuera de la imagen fílmica, a la que se llega fotografiando un espacio ya de por sí imposible, que ha sido montado a
base de maquetas, espejos y matte paintings, y combinado luego con otras imágenes por medio del positivado óptico. Finge
ser un simple registro de una realidad que ya existe, tanto para el espectador como para sí mismo.” (Manovich, 2008: 205) Por
tanto, el cine eliminó toda referencia a sus orígenes en el artificio, y dejó las técnicas decimonónicas como la construcción
manual de las imágenes, al “pariente bastardo del cine” (Manovich): la animación. Ésta pone en primer término su carácter
artificial, donde su lenguaje visual está más cerca de lo gráfico que de lo fotográfico.
Frente al montaje temporal, por el que realidades distintas forman momentos consecutivos en el tiempo, encontramos el montaje vertical o simultáneo, opuesto al primero, con realidades distintas que contribuyen como partes de una misma imagen.
Sergei Eisenstein (1898-1948) en sus escritos sobre teoría cinematográfica ya empleó la metáfora de un espacio con muchas
dimensiones sobre el montaje. Santos Zunzunegui (Zunzunegui, 1989:161) define el montaje, en sentido amplio “puede ser
considerado como la operación destinada a organizar el conjunto de los planos que forman un film en función de un orden
prefijado. Se trata, por tanto, de un principio organizativo que rige la estructuración interna de los elementos fílmicos visuales
y/o sonoros.”
Como se hizo evidente (Manovich, 2008: 185), a principios de los ochenta, para críticos como Jameson, la cultura ya no trataba
de «hacer algo nuevo». En vez de eso, el reciclaje y la cita interminables de los contenidos, los estilos artísticos y las formas
del pasado, se convirtió en el nuevo «estilo internacional» y en la nueva lógica cultural de la sociedad moderna. En vez de reunir
nuevos documentos de la realidad, la cultura se encuentra de lo más atareada remodelando, recombinando y analizando el
material mediático ya acumulado. Asimismo, dos son los conceptos clave, montaje y collage, que provienen del cine y de las
artes plásticas y que se han extendido a otras prácticas y disciplinas bien distintas. Desde principios de siglo pueden seguirse
unos determinados hilos que hilvanan, por ejemplo con los ready-mades dadaístas y su máximo exponente, Marcel Duchamp
(Duchamp, 2003: 163), quien defendió que la elección de un objeto determinado y su reubicación en un nuevo escenario elevan
al objeto a obra de arte. Una de las consecuencias de estas nuevas prácticas es la mirada crítica del artista hacia el proceso
creativo, considerando dos factores importantes en la creación artística: por un lado al artista y por otro, y como novedad,
al espectador, “el artista no es el único que consuma el acto creador pues el espectador establece el contacto de la obra con
el mundo exterior descifrando e interpretando sus profundas calificaciones para añadir entonces su propia contribución al
proceso creativo”. En los años noventa, con el cambio a los medios informáticos, estas técnicas marginales pasaron al centro. A medida que la tecnología digital estaba sustituyendo a la antigua, la lógica del proceso cinematográfico comenzaba a
redefinirse. La nueva lógica de la composición digital ampliaba sus intereses hacia el espacio (y no solamente su interés por
el tiempo como en Eisenstein). Lev Manovich plantea que la vanguardia acabó materializándose en el ordenador, concretamente con la acción de «cortar y pegar», la más básica de las operaciones que uno puede efectuar con los datos digitales. En
palabras de Manovich: “Se trata de una operación que vuelve insignificante la distinción tradicional entre medios espaciales
y temporales, a partir del momento en que podemos cortar y pegar fragmentos de imágenes, regiones del espacio o trozos de
una composición temporal exactamente de la misma manera. Es asimismo «ciega» a las tradicionales diferencias de escala:
podemos cortar y pegar un único píxel, una imagen o toda una película digital de igual modo. Y por último, es una operación
que vuelve también insignificantes las diferencias tradicionales entre los medios: el «cortar y pegar» puede aplicarse lo mismo
a textos que a imágenes fijas y en movimiento, o a sonidos y objetos en tres dimensiones.” La composición digital se utiliza
para crear espacios virtuales totalmente integrados, aunque no es su único objetivo. Los límites entre los distintos mundos no
tienen por qué ser borrados, ni tienen la necesidad de que coincidan en perspectiva, escala e iluminación. Frente a estos efectos invisibles, las capas pueden conservar sus identidades independientes, sin estar fundidas en un solo espacio. Además, los
distintos mundos pueden chocar semánticamente en vez de formar un único universo. Tenemos ejemplos en la superposición
de imágenes y la pantalla múltiple de los cineastas vanguardistas de los años veinte, como El hombre y la cámara de Vertov o
el Ballet Mécanique de Fernand Léger. Como comenta Deleuze (Deleuze 1987: 64-65) “lo que parece haberse roto es el círculo
que llevaba del plano al montaje y del montaje al plano, constituyendo uno la imagen-movimiento y el otro la imagen indirecta
del tiempo. Pese a todos sus esfuerzos (sobre todo los de Eisenstein), la concepción clásica no conseguía expulsar la idea de
una construcción vertical recorrida en los dos sentidos y donde el montaje operaba sobre imágenes-movimiento. En el cine
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moderno se observó con frecuencia que el montaje estaba ya en la imagen, o que los componentes de una imagen implicaban
ya el montaje. Ya no hay alternativa entre el montaje y el plano (en Welles, Resnais o Godard). Unas veces el montaje pasa a la
profundidad de la imagen, otras se achata: ya no pregunta cómo se encadenan las imágenes sino <<¿qué es lo que la imagen
muestra?>>”
Así pues, la cultura de la reproducción es indisociable de una serie de discursos que reflexionan sobre ella y la cuestionan,
como es el ensayo de Walter Benjamin, La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica de 1936. Éste analiza los cambios
fundamentales que experimentó el arte a comienzos del siglo XX con el concepto de «pérdida del aura» (la singularidad y la
autenticidad le dan a la obra de arte su aura), explicado por el cambio en el campo de las técnicas de reproducción -grabado,
litografía, fotografía, cine- anulando el mito clásico de la “unicidad” de la obra de arte. Por una parte, a causa de las técnicas de
reproducción, cambiando los modos de recepción y, por otra, invalidando para siempre el carácter de afirmación individual del
“momento” creativo, donde los modos estrictamente artísticos y espirituales no pueden sino quedar relegados a un segundo
plano. Roland Barthes también anunció “la muerte del autor” (breve ensayo de 1967) en el que anuncia y pone fin a la modernidad, “un texto está formado por escrituras múltiples […] pero existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad, y
ese lugar no es el autor […] sino el lector: el lector es el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las
citas que constituyen una escritura” (Sánchez, 2008: 10). No se trata de que haya desaparecido el autor, sino de que su protagonismo como generador de sentidos se ha desplazado hacia el espectador. Todo texto es en realidad un compendio de citas
extraídas de la totalidad de la cultura, un juego de referencias a otros textos, como un hipertexto. Al tiempo que Barthes propone la desaparición del autor, Umberto Eco publica su “Obra abierta” (1962). En ella encontramos también la idea de obra en
movimiento, es decir, mediante la apertura el lector reescribe el texto y se convierte en autor, asumiendo que la obra se asienta
en la polisemia, pluralidad de sentidos, generándose el concepto de lector-autor. Guy Débord también incorporó un nuevo término a este tipo de prácticas: el “détournement”, desvío conceptual, consistente en tomar un objeto o mensaje y distorsionar
su significado y su uso original para producir un efecto crítico. “Algunos elementos, no la materia de donde han sido tomados,
pueden servir para hacer nuevas combinaciones. Los descubrimientos de la poesía moderna concernientes a la estructura analógica de las imágenes muestran que cuando se consideran juntos dos objetos, no importa lo alejados que pudieran estar sus
contextos originales, siempre existe alguna relación. La atribución a uno mismo de un ordenamiento personal de las palabras
es mera convención. La interferencia mutua entre dos mundos de experiencia, o la unión de dos expresiones independientes,
sustituye a los elementos originales y produce una organización sintética de mayor eficacia” (Débord, 1998: 10).
Con todo ello podemos afirmar que las prácticas artísticas contemporáneas han dejado de ser algo cerrado, finalizado, convirtiéndose en una cadena infinita de producción creativa, basada en la apropiación, la intertextualidad y la relectura. Como comenta Alicia Serrano, el hecho de que el autor haya utilizado la apropiación como método creativo no debe llevarnos a pensar
que sus obras carecen de personalidad o de calidad estética. Muy al contrario, ya sólo el proceso de selección de imágenes
preexistentes denota la personalidad y las preferencias del artista. Como nos propone Foucault en Des espaces autres, “estamos en la época de lo simultáneo, estamos en la época de la yuxtaposición, en la época de lo próximo y lo lejano, de lo uno al
lado de lo otro, de lo disperso. Estamos en un momento en que el mundo se experimenta, creo, menos como una gran vida que
se desarrolla a través del tiempo que como una red que une puntos y se entreteje”.
En la actualidad podemos observar un aumento en las obras de found footage gracias al acceso del software de edición de imágenes, la aparición de grandes archivos virtuales como www.archive.org, el desarrollo de las Redes Sociales y la aparición de
un público inmediato y activo, los nuevos métodos de distribución como la existencia de portales de vídeo, Youtube o Vimeo.
Con el surgimiento de las Nuevas Tecnologías y puesto que en la actualidad se está viendo un renacer de estas prácticas apropiacionistas, tres décadas más tarde, en el año 2001, aparecen dos libros que retoman estos temas: El lenguaje de los nuevos
medios de comunicación de Lev Manovich y Postproducción de Nicolas Borriaud. Uno de los paradigmas de la postproducción
de Borriaud (Borriaud, 2004:48) es un arte basado en la yuxtaposición del recorte y el montaje sin solución de continuidad, “El
arte del siglo veinte es un arte del montaje-(la sucesión de imágenes- y del recorte -la superposición de imágenes-”. Esta estética de la postproducción se ve aumentada gracias a las herramientas aportadas por las nuevas tecnologías, idea que enlaza
con la de Lev Manovich, quien afirma que a partir de los noventa se inició un cambio fundamental con la composición digital,
puesto que “los medios de comunicación por separado comenzaron a combinarse de mil maneras. De este modo (…) el medio
“puro” de las imágenes en movimiento se volvió una excepción y los medios híbridos la norma” (Manovich, 2008: 23).
Nicolas Borriaud sitúa estas prácticas como un conjunto de actitudes artísticas contemporáneas basadas en la copia, lo apropiado, etcétera y que engloba bajo los procesos de “postproducción”, integrando los conceptos de producción y reproducción
en este nuevo término. Originalmente, el término postproducción nos sitúa en el montaje cinematográfico y los efectos digitales, pero Borriaud lo aplica al campo de la producción artística. Desde comienzos de la década de los noventa, los artistas
reutilizan y recomponen obras realizadas por otros autores, apropiándose de productos culturales que hay disponibles. De esta
forma desaparecen las distinciones entre creación y obra, producción y consumo, obra original y ready-made. Si bien estos
presupuestos ya fueron enunciados por otros autores, una de las novedades que se vislumbran en la lectura del libro es la
indistinción que establece entre el “artista” consagrado y el usuario consumidor que opera en las redes sociales, ya que ambos
se encargan de «postproducir» “aquellos fragmentos culturales extraídos de la marea de signos en la que navegan a la deriva
-una deriva rimbaudiana, en el bateau ivre de la cultura espectacular contemporánea-” (Roncero, 2011)
La obra artística deja de ser algo acabado, para pasar a ser una obra postproducida indefinidamente a través de la cadena
infinita y rizomática de contribuciones. Los usuarios son consumidores de contenidos, al tiempo que los producen y a su vez
aluden a otros objetos culturales, quedando abolido el copyright y proponiendo la colectivización de la propiedad intelectual
(Creative Commons). En palabras de Borriaud: “Podríamos decir que tales artistas que insertan su propio trabajo en el de otros
IMAGEN, CULTURA Y PRODUCCIÓN DE SENTIDO

33

contribuyen a abolir la distinción tradicional entre producción y consumo, creación y copia, ready-made y obra original. La
materia que manipulan ya no es materia prima. Para ellos no se trata ya de elaborar una forma a partir de un material en bruto,
sino de trabajar con objetos que ya están circulando en el mercado cultural, es decir, ya informados por otros” (Roncero, 2011)
Con la llegada de Internet el usuario ha abandonado su rol pasivo conviertiéndose en un nuevo creador: el “prosumidor” (neologismo surgido de la combinación de los términos productor y consumidor), término acuñado por Roncero. “El prosumidor no es
un “productor que consume” sus propios objetos producidos, puesto que no produce ex nihilo dichos objetos de consumo, sino
que a través de operaciones de selección e hibridación de símbolos culturales (sampleado, retweet, remake, cover, mash-up,
reblog) se encarga de (re)elaborar su objeto “artístico”. El prosumidor no sería, entonces, un “productor que consume”, sino un
“postproductor que consume” los objetos postproducidos por él mismo y por otros, y por lo tanto podría ser conveniente, o sencillamente sugerente, simplificar y resumir esta enrevesada ecuación en el término “postprosumidor”, que presentamos sólo a
modo de propuesta y con un valor puramente hipotético. Este término propone además un juego, si queremos, metadiscursivo,
puesto que nada parece más apropiado para referirse a las estrategias de reedición y postproducción que postproducir y reeditar un vocablo preexistente, haciendo un neologismo del neologismo” (Roncero, 2011). Por tanto, los dos planteamientos, el
que reduce el arte a la categoría de objeto cotidiano, y el que convierte a todo objeto cotidiano en una potencial pieza artística,
confluyen en el paradigma de la postproducción, y si lo hacen es porque suponen una misma cosa: rebajar el objeto artístico
hasta otorgarle el estatus de objeto cotidiano o industrial anula las posibilidades de una actividad artística diferenciada de la
misma manera que lo hace la total estetización de la realidad (si todo es arte, en cierta manera, nada es arte). Como bien señala
Roncero (Roncero, 2011), para Bourriaud, aunque podría parecer que la lógica del mash up, que es la que lleva a cabo la figura
del postproductor, es una reacción crítica ante la superproducción de imágenes (en términos cronenberguianos, la sobredosis
de imágenes), no es así. Todo lo contrario: el postproductor no vive la superproducción imaginaria como un problema, sino
como un «ecosistema cultural».
Podemos observar que a lo largo de las últimas décadas el espectador ha ido ganando protagonismo. Como anunciara Marcel
Duchamp, ahora es él quien debe reconstruir el contenido de la obra, una obra llena de referencias y citas a otras obras. Ya no
se trata de un espectador pasivo que observa, sino de un espectador activo y crítico que recomponiendo esa apariencia fragmentada y generando la unidad de sentido definitiva, pone parte de su conocimiento y experiencia al servicio de la valoración
de la obra. Como en la obra (inacabada), el Libro de los Pasajes, de Benjamin, en nuestro tiempo, la única obra realmente dotada
de sentido, de sentido crítico, debería ser un collage de citas, fragmentos, ecos de otras obras.
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RESUMEN
Las conexiones lingüísticas, metafóricas y materiales entre el espacio virtual y los ciclos del agua, abren un campo de interpretación de la cultura digital que permite (re)significar la producción y circulación de conocimiento a través de estos medios.
A través de un análisis del internet como un fenómeno inscrito en la tradición del archivo como práctica epistemológica, este
artículo explora la materialidad del espacio digital, su dependencia y relación con sistemas económicos, políticos y culturales,
y su inestabilidad como fuente de conocimiento y significado. La relación entre los ciclos del agua y la inter-web, permite
establecer conexiones entre las condiciones de producción y circulación de la información en el siglo XXI, los fenómenos del
cambio climático, y los peligros que posa la ideología de la intangibilidad de la cultura digital.
Palabras clave: espacio virtual, producción de conocimiento, archivos digitales, arqueología del saber, estudios de medios
1. LA ERA DE LA INFORMACIÓN
Dentro del altar de una iglesia que actualmente alberga el Archivo del Internet en San Francisco, hay seis torres de servidores
digitales constantemente desplegando un sinfín de luces azules que parpadean intermitentemente. Cada luz azul que parpadea señala un usuario surfeando en el océano de datos, subiendo o bajando un archivo en tiempo real a través de una de las
bibliotecas digitales más grandes del mundo. El océano de datos es azul. El creciente uso del espacio digital para la producción
y circulación de la información, ha cambiado profundamente la interacción entre usuarios y archivos, eventualmente generando una nueva semiología del conocimiento, la cultura y la información virtual.
Imagen 1. Fotograma de la vídeo instalación El Punto Azul (2016), Juan Pablo Pacheco.

Fuente: Cortesía de Juan Pablo Pacheco.

En nuestra era, llamada “la era de la información”, el conocimiento digital se entiende como un milagro pseudo-religioso,
desmaterializando la estructura económica y física de las operaciones virtuales. Los océanos de datos, las nubes de almacenamiento, las redes, la conexión inalámbrica, etc. son parte de un vernáculo usado para describir la cosmología del espacio
virtual, que intenta describir la inmediatez e intangibilidad de la información que viaja a la velocidad de la luz. Este lenguaje
utilizado para relatar la historia del vasto archivo digital que compone el Internet, aquella pantalla global que une a quienes tienen acceso a sus redes, depende del lenguaje que existe sobre la fluidez; más específicamente, de las palabras y significados
que utilizamos para entender los ciclos del agua.
Esta ponencia investiga las conexiones entre el espacio virtual y los ciclos del agua, como base de una investigación artística
y visual que propone una resignificación de la cultura digital. Entender la web global como un fenómeno material, cultural, e
ideológicamente complejo, abre posibilidades para generar nuevas exploraciones e interacciones críticas con este espacio, el
cual media el acceso a la gran parte del conocimiento en el siglo XXI.
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2. LOS ARCHIVOS DIGITALES Y LAS CONDICIONES MATERIALES DEL ESPACIO VIRTUAL
En su cuento “La Biblioteca de Babel” Jorge Luis Borges imagina una biblioteca universal, que contiene todo lo que puede ser
pensado y escrito por la humanidad. Su cuento comienza diciendo, “El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone
de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales […] la Biblioteca es total y sus anaqueles registran todas las
posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos (número, aunque vastísimo, no infinito) o sea todo lo que
dable expresar: en todos los idiomas” (Borges, 2002; 108-114). El universo o la biblioteca, que no es otra cosa que el archivo
que contiene y produce el conocimiento de la humanidad, es imaginado como un vasto e infinito espacio de enunciación. Esta
Biblioteca universal asume en nuestros tiempos un carácter digital y etéreo; no es simplemente virtual (un mundo que accedemos a través de una pantalla, que cuando apagada puede ser usada de espejo), sino también intangible, etéreo y misteriosamente ubicado en las nubes de la información.
Imagen 2. El edificio del Archivo del Internet, fotograma de la vídeo instalación El Punto Azul (2016), Juan Pablo Pacheco

Fuente: Cortesía de Juan Pablo Pacheco.

En 1996 Brewster Kahle fundó el Archivo del Internet. Sus operaciones comenzaron archivando “la web global” (www por sus
siglas en inglés), llegando en 2012 a archivar 10 petabits (el equivalente a 10, 000, 000, 000, 000, 000 de bits). El mandato
del Archivo del Internet es muy claro: acceso universal al conocimiento. En su página proclaman, “Casi todas las sociedades
consideran importante la preservación de artefactos de su cultura y patrimonio. Sin estos artefactos, la civilización no tiene
memoria ni mecanismos de aprender de sus logros y errores. Nuestra cultura ahora produce más y más artefactos en forma
digital. La misión del Archivo es ayudar a preservar esos artefactos y crear una biblioteca de Internet para investigadores e
historiadores.” Esta biblioteca digital, que hoy en día no sólo archiva el internet sino también digitaliza libros, música, vídeos y
otros productos culturales para poder divulgarlos a través de la red, basa sus operaciones en el imperativo moral de la memoria
(madre de todas las musas en la antigua Grecia) como la garantía más certera de la justicia y la veracidad.
El archivo, como práctica ideológica, es un sistema complicado y metódico que organiza de forma jerárquica la información
que un dado estado de poder estima relevante. De esta manera, funciona como un espacio desde donde se produce el significado y el conocimiento; de hecho, el archivo es el espacio que demarca, como lo sugiere Foucault, las meras posibilidades de
lo que es “conocible.” En La Arqueología del Saber Foucault dice, “el archivo es en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho,
el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimiento singulares. Pero el archivo es también lo que hace que
todas esas cosas dichas no se amontonen indefinidamente en una multitud amorfa, ni se inscriban tampoco en una linealidad
sin ruptura, y no desaparezcan al azar sólo de accidentes externos; sino que se agrupen en figuras distintas, se compongan
las unas con las otras según relaciones múltiples, se mantengan o se esfumen según regularidades específicas; lo cual hace
que no retrocedan al mismo paso que el tiempo, sino que unas brillan con gran intensidad como estrellas cercanas, nos vienen
de hechos de muy lejos, en tanto que otras, contemporáneas, son ya de una extrema palidez” (Foucault, 2002; 222). En otras
palabras, las posibilidades de lo que nosotros consideramos real están definidas por una práctica archivista que constituye las
fuentes singulares desde donde cualquier aseveración, pronunciamiento o afirmación pueden ser hechos.
El poder del archivo está basado en su habilidad por definir el discurso, y por ende, su capacidad de moldear y constituir las
condiciones materiales de diferentes grupos sociales. El archivo crea y sostiene estados de poder, que a su vez crean y protegen los espacios archivísticos donde los documentos se producen y guardan, y eventualmente se retraen para ser estudiados
y descifrados. El archivo normaliza la ideología, desplazándonos del potencial de conocernos a nosotros mismos, como objeto
de representación.
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La percepción engañosa del Internet (la biblioteca de Alejandría del siglo XXI, el archivo más vasto y relevante de nuestra era)
como una serie de ondas aéreas invisibles viajando de nube en nube, como si estuviese guiado por una inexplicable mano de
dios—tal y como los mercados neoliberales—, es contraria a la realidad material de nuestras interacciones en línea, las cuales
suceden a lo largo de extensas millas de cables ópticos subacuáticos que envuelven el mundo entero, y cuya producción
necesita una intensa labor minera e inevitablemente resulta en millones de toneladas de basura electrónica. Este lenguaje
de la intangibilidad que se ha desarrollado para describir los vastos archivos digitales que dominan nuestras interacciones
sociales, culturales y económicas en el siglo XXI, anula simbólicamente las implicaciones materiales y políticas de la era de la
información.
Imagen 3. Foto de un establecimiento de partes electrónicas en Nechí, Colombia, un puerto fluvial donde existen incontables proyectos de minería ilegal.

Fuente: Cortesía de Juan Pablo Pacheco.

El mercado de los bienes y de la información digital, emerge de las prácticas más comunes de las economías capitalistas:
extracción, manufactura, creación de mercados para la venta, y deshecho. La mayoría de los metales usados en esta economía
informática, como el coltán, son extraídos por actividad minera en países del sur global, usualmente en contextos que financian guerras locales. Una de las minas de coltán más grandes del mundo se encuentra en la República Democrática del Congo,
donde el trabajo infantil es altamente problemático, y donde esta práctica ha financiado un conflicto armado de siete años. De
manera similar, el coltán ha sido un mecanismo de financiación importante para las guerrillas y para las fuerzas paramilitares
colombianas, quienes siguen operando de manera violenta en el país. Estos metales son exportados a precios desregulados
desde países en el sur global, para ser usados en la producción de aparatos electrónicos en el norte, y vendidos de vuelta al
mundo como productos de alta tecnología que nos proveen acceso a la vasta red global.
Estos metales son altamente tóxicos, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores, pero también contaminando la tierra al ser
desechos en enormes basureros usualmente en el sur global. Según un artículo de John Vidal para el periódico inglés The Guardian, la Interpol dice que varias compañías en el norte global envían materiales electrónicos al sur bajo la idea de que pueden
ser reutilizados. Sin embargo, el artículo sugiere que muchos países europeos exportan bienes en desuso a países Africanos
y Asiáticos bajo el pretexto de la reutilización y la donación, para evadir los costos asociados con los procesos de reciclaje.
La Agencia Europea del Medio Ambiente estima que “la Unión Europea envía entre 250, 000 y 1.3 millones de toneladas de
productos electrónicos usados a África y Asia” (Vidal, 2013).
De manera similar, los Estados Unidos descartaron 258.2 millones de computadoras, monitores, televisores y teléfonos móviles en 2010, de los cuales sólo se reciclaron un 66%. Se recolectaron cerca de 120 millones de teléfonos móviles, que fueron
enviados sobretodo a Hong Kong, América Latina y el Caribe. Cuando los millones de computadores que llegan al sur global se
vuelven obsoletos (según el Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas en 2004 fueron 183 millones de computadores), estos dejan tras de sí materiales peligrosos como el plomo o el mercurio, contaminando las tierras de estos territorios. Es
un negocio cuadrado para los países productores; adquieren los materiales a precios bajos y desregulados, producen y venden
los aparatos a altos precios, y no tienen que encargarse de la basura que producen.
Además de la realidad minera y económica de la producción del espacio digital, la mal llamada “nube” informática es un eufemismo para referirse a los vastos centros de datos que existen bajo tierra, los cuales realmente crean la circulación de la
información virtual. Los servidores de estos centros de información, custodiados con las últimas tecnologías de seguridad y
robótica, necesitan fuentes constantes de energía, exacerbando la economía de los combustibles fósiles de los cuales depende
la economía energética. Los cables de fibra óptica bajo el agua que conectan los centros de datos y servidores a lo largo del
mundo entero, requieren de una constante producción de metales, plástico y caucho, esenciales para la transferencia efectiva
de la comunicación.
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Imagen 4. El Mapa de los Cables Submarinos muestra las rutas de los cables bajo el mar que crean el Internet.

Fuente: Este es un recurso gratuito desarrollado por Telegeography. Los datos usados para crear este mapa fueron obtenidos del Global Bandwith Research
Service y se actualiza regularmente. http://www.submarinecablemap.com/

La información de nuestro mundo digital es evidentemente frágil e inestable por su dependencia de la política económica de su
tiempo, la cual hoy en día se basa en una producción y control informático que sostiene la versión contemporánea de los estados democráticos liberales. La libertad que sentimos al poder acceder la información desde la comodidad de nuestras casas,
desde el bus, o desde cualquier punto a cualquier hora, está enmarcada dentro de esta realidad material; nunca antes se había
generado un espacio virtual tan alienado de sus superestructuras materiales. Los archivos digitales no son sólo la información
que podemos acceder, sino también la fuente financiera que ha creado los mercados más opulentos e inestables del siglo XXI:
Facebook, Google, Twitter y demás fenómenos del Silicon Valley incrementan sus ganancias con cada click y cada like de sus
usuarios, alimentando las bases de datos que luego venden a compañías de publicidad, gobiernos y otras entidades privadas.
Los algoritmos, aparatos y trabajo que hacen que el internet sea posible, emergen de nuestro presente histórico y su economía
política, al formarse por y dentro de los límites de los valores culturales e ideológicos de las sociedades que lo producen. El
internet y sus inter-webs son tan humanas, frágiles y tangibles como nosotros, y por ende susceptibles a la corrupción, el mal
uso y la manipulación.
3. EL AGUA Y EL ESPACIO DIGITAL
En la antigua Grecia, varios filósofos presocráticos debatían el origen del universo y su composición más esencial, la cual
denominaban arkhé. Tales de Mileto propuso que el arkhé era el agua, diciendo que “el agua es el elemento y principio de las
cosas.” Las historias del origen de la vida y la civilización le dan la razón a Tales de Mileto, desde las comunes historias de
inundaciones universales en varias culturas antiguas alrededor del mundo, hasta las revelaciones realizadas por las narrativas
científicas sobre el origen de células con vida en el agua. Arkhé es también la raíz etimológica de la palabra archivo, señalando
una raíz griega que denota esferas de poder y conocimiento. Arkhé, el agua y el archivo, se refiere a las estructuras que nos sostienen, el espacio de donde surgen y donde están suspendidos la existencia y el conocimiento, donde fluyen constantemente
las incesantes luces azules parpadeantes de los servidores digitales.
Las luces azules parpadeantes de los servidores que componen la inter-web, están íntimamente conectadas a las imágenes
espaciales del Planeta Tierra, y con nuestra concepción del mundo como una totalidad. El 7 de diciembre de 1972, la tripulación
del Apollo 17 tomó la primera imagen de la tierra en iluminada en su totalidad. Esta imagen es conocida como “La canica azul”,
generando un gran cambio conceptual, espiritual y político que cimentó los movimientos ambientalistas y de justicia social en
la segunda mitad del siglo XX. El 14 de febrero de 1990, la sonda espacial Voyager 1 tomó una imagen de la tierra desde una
distancia récord de 6 billones de kilómetros. Esta imagen es conocida como “El pálido punto azul”, y fue popularizada por Carl
Sagan, astrónomo famoso por su serie “Cosmos”. Sagan, viendo esta imagen, dijo: “Miren de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso
es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Todas las personas que has amado, conocido, de las que alguna vez oíste hablar, todos
los seres humanos que han existido, han vivido en él […] toda nuestra historia ha vivido allí, en una mota de polvo suspendida
en un rayo de sol.” La tierra en esta imagen, es un pixel de información binaria; un punto azul que representa el espacio y el
tiempo de la existencia. El mundo entero y los servidores como puntos azules, crean una imagen que nos permite entender
el alcance simbólico y material de la cultura digital, y su función como referente de la posibilidad del conocimiento universal.
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Figura 5. “La Canica Azul”, fotografía por la nave espacial Apollo 11 en 1972.
Figura 6. “El Pálido Punto Azul”, fotografía por la sonda espacial Voyager 1 en 1990.

Fuente: Fotografías con derechos de uso libre de la NASA.

Los puntos azules parpadeantes de los servidores también están visualmente conectados con los destellos del agua cuando
está en movimiento y refleja la luz del sol. El agua, en otras palabras, sostiene todo nuestro conocimiento, y la conciencia
misma, tanto como metáfora como espacio. Los cables de datos del internet viajan bajo el agua cruzando los océanos desde
el inicio de las comunicaciones transoceánicas, cuando en 1858 Cyrus West Field ubicó el primer cable transatlántico. Los
cables que circulan la información global tienen que cruzar los cuerpos de agua más grandes del planeta, así como los barcos
de contenedores tienen que hacerlo para dinamizar la economía global.
Para profundizar en la conexión entre el agua y el espacio digital, es necesario acercarse a los ciclos del agua y generar una
serie de imágenes metafóricas. Cuando los océanos de datos se evaporan, cuando su información no circula ni fluye en estado
líquido, esta información forma innumerables nubes. Las nubes gobiernan nuestro acceso al conocimiento hoy en día, controladas por grandes compañías que construyen su capital a partir de las bases de datos que alimentamos constantemente. En
el vasto flujo y ciclo de la información, las nubes son nuestro contacto más directo, y paradójicamente el más abstracto y ambiguo. La acumulación de estos datos en las nubes, lo que llamamos hoy en día “Big Data”, está generando un estado general
de sobreinformación, que ni siquiera la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, con todos sus hackers y tecnología,
parece poder descifrar.
Actualmente creemos que las nubes, el espacio digital, tiene la respuesta a todas nuestras preguntas; las nubes son la Biblioteca de Babel de Borges, más grande que cualquier universo o que cualquier combinación de puntos y letras que haya.
Las nubes nos permiten predecir los patrones del clima, y nos revelan el estado de la atmósfera. Las nubes cumulonimbos, la
acumulación de datos, son las formaciones más grandes en la atmósfera. Analizando nuestras nubes informáticas, es fácil
predecir la aparición rápida y exponencial de cumulonimbos, de donde inevitablemente surgirán desastrosas tormentas. Las
profundidades del universo y de los océanos, son como las profundidades de estas oscuras nubes digitales; contienen todo
nuestro conocimiento, pero no es imposible accederlo en su totalidad, siempre dejando espacios oscuros e incomprensibles
para nuestro limitado acceso.
Dentro de las cumulonimbos se han formado los huracanes, tifones, y tornados más desastrosos del planeta, que vemos hoy
en día en incremento debido al calentamiento global. Las conexiones siguen surgiendo; los sistemas económicos, políticos
y culturales que han engendrado la economía global, causante del calentamiento del planeta, han también generado la economía informática, causante del crecimiento de las incomprensibles nubes de datos. Así como la industria descontrolada
está cambiado la composición de la atmósfera, y está causando catástrofes ambientales y sociales hoy en día, ¿cómo será la
tormenta de las nubes informáticas, y los huracanes que de ella podrán surgir? ¿Vivimos ya en este desastre informático y del
conocimiento?
Puede ser que ya estemos en el medio de esta tormenta, un colapso inevitable de la economía neoliberal junto con la democracia, una combinación insostenible, nutrida por la sobresaturación de información, y la hiperpresencia de archivos digitales.
La fragilidad de este sistema de producción y circulación de conocimiento se encuentra ahí, en la reproducción de condiciones
materiales de extracción y desigualdad, junto a los avances incontrolables de mecanismos virtuales. Walter Benjamin, en sus
escritos “Sobre el Concepto de la Historia” habla del ángel de la historia, basado en el cuadro Angelus Novus de Paul Klee: “Ha
[el ángel de la historia] vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una
catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas
y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la
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espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso”
(Benjamin, 1989; 183). La descripción que hace Benjamin del movimiento de la historia, tiene una resonancia particular con
la descripción que he hecho hasta ahora del espacio digital como un ciclo del agua, donde se está formando una tormenta
movida por el progreso teleológico, que nos impide mirar hacia atrás, detener la historia, o incluso simplemente concebirla de
manera distinta.
Lo que conocemos como progreso, el avance tecnológico progresivo de nuestra sociedad, actualmente está produciendo serias crisis ambientales, la relativización total de la verdad, y el resurgimiento de políticas de ultra derecha. Esta misma economía ha producido la era de la información digital, cuya aparente intangibilidad y evidente omnipresencia, nos aliena cada vez
más de sus efectos en nuestra realidad. La simulación del mapa global, ejemplificado en el creciente uso de Google Maps para
entender un espacio, ha llegado a preceder el territorio mismo, definiendo nuestro entendimiento del tiempo y el espacio desde
las plataformas virtuales más allá de nuestra interacción con los lugares más próximos a nosotros.
Curiosamente, el Archivo del Internet está ubicado en tres espacios geopolíticos altamente marcados por las dinámicas que he
descrito hasta ahora. Sus bases principales están ubicadas en San Francisco, la cuna de la industria de la información, donde
operan las compañías que controlan las nubes de datos más densas. El primer respaldo de esta enorme biblioteca digital se
encuentra en Alejandría, Egipto, que más allá de las citaciones históricas que hace respecto a la antigua biblioteca de Alejandría, es un espacio marcado por intensos conflictos políticos definidos por el acceso a fuentes de energía. Finalmente, el tercer
y último respaldo del Archivo de Internet se encuentra en Ámsterdam, Holanda, uno de los centros urbanos que probablemente
desaparecerá con el aumento de los niveles del mar debido a los derretimientos del polo. Tanto San Francisco como Alejandría
y Ámsterdam han sido sacudidos por una nueva ola de retóricas conservadoras que están incrementando su poder, y las tres
son también ciudades costeras amenazadas por el calentamiento global. Las dinámicas del mundo actual, esa densa nube de
la historia que amenaza con una tormenta, parece concentrarse en las sedes de la biblioteca digital más grande del mundo,
revelando la inestabilidad del conocimiento y de su dependencia en las estructuras ideológicas del mundo contemporáneo.
4. LA (RE)SIGNIFICACIÓN DEL ESPACIO DIGITAL Y LA CULTURA VIRTUAL
Las conexiones lingüísticas, poéticas y materiales entre el agua y el espacio digital, abre nuevos horizontes prácticos y teóricos, permitiéndonos entender el espacio virtual como íntimamente dependiente de las condiciones naturales y materiales del
planeta, y últimamente resignificar el espacio digital y el uso que le damos. Todo lo que podemos llegar a conocer a través de
nuestros archivos digitales, está determinado por las ideologías del mercado neoliberal, que le otorga el control de la información a empresas privadas que organizan y distribuyen los impulsos eléctricos que se almacenan en crecientes centros de
datos.
En “La Biblioteca de Babel” Borges dice, “La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible” (Borges, 2002; 115). La descripción que hace Borges de la Biblioteca, en otras palabras de los archivos
del conocimiento de la humanidad entera, es similar a las descripciones de astrofísicos sobre la percepción de la infinitud del
universo. Las teorías de la astrofísica contemporánea que plantean la existencia de multiversos, sugieren que cada universo
se percibe como infinito desde dentro, aunque esté delimitado por un determinado espacio y tiempo. Además, desde cualquier
punto desde el cual se observe el universo, se verá el espacio de observación como el centro de ese espacio total. La infinidad
de este espacio de enunciación, de la capacidad del conocimiento humano, se potencializa en el espacio digital, basado en el
crecimiento exponencial y casi infinito de sus bases de datos.
La inmensidad de esta perspectiva genera una sensación de inmensidad inconmensurable, similar a la percepción del espacio
virtual como un espacio pseudo-religioso, que genera el culto a la nube, en los cielos, como la fuente y autoridad máxima de la
información y el significado. El universo digital, en la infinitud de sus conexiones, crea las posibilidades de lo que conocemos,
del espacio y del acceso al tiempo en pasado, presente y futuro. Sin embargo, la saturación de datos en esta nube cósmica, de
códigos que generan la ilusión de imágenes y texto en nuestras pantallas, es cada vez mayor, hasta el punto en que la posibilidad de la pareidolia queda completamente frustrada. Ya no podemos ver figuras en esta nube cósmica, simplemente un sinfín
de puntos azules parpadeando de forma aleatoria.
El espacio virtual depende de una serie de relaciones entre los humanos, la tecnología y la tierra misma, que quedan desveladas al entender las conexiones entre la inter-web, el agua y las condiciones materiales de esta realidad virtual. El agua contiene
nuestro conocimiento, y el internet, por más intangible e inalámbrico que parezca, depende de esta relación básica con la
materialidad del espacio que nos rodea.
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RESUMEN
Esta investigación se detiene sobre la arista discursiva de las obras contemporáneas que en las últimas décadas parece ganar
terreno sobre los elementos visuales. A partir de la observación de algunos espacios de circulación de arte indagamos en qué
medida los procesos de selección de obras y de difusión virtual de las exposiciones que dan mayor o menor visibilidad a los
componentes verbales de las obras interfieren en la construcción de sentido de los espectadores. Para ello esbozamos los
posibles antecedentes históricos, una especie de cartografía actual de los sitios públicos de circulación de arte que propician
este giro lingüístico en la etapa de recepción de las obras y las que consideramos algunas consecuencias políticas de esta “era
posvisual” del arte contemporáneo.
Palabras clave: posvisual; discursividad; obra; exhibición; interpretación.
1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación atiende a un elemento que en las últimas décadas ha devenido protagonista de las producciones visuales: el lenguaje. Afectando no sólo los procesos creativos de los artistas, sino también la relación del cuerpo cultural con las
obras, la discursividad se ha transformado en la mediadora por excelencia en la recepción de actos sensibles y la posibilidad
de interpretación de los destinatarios. Por ello, quisiéramos abordar aquí este viraje lingüístico que el arte contemporáneo ha
venido dando desde finales del Siglo XX, trastocando fuertemente los modos en que la sociedad produce sentido a partir de la
recepción verbal de las obras de arte.
A los efectos de presentar uno de los casos concretos que habilita las preguntas de la presente investigación quisiéramos
evocar la exposición Sublevaciones, curada por George Didi-Huberman, inaugurada en Buenos Aires el pasado 21 de Junio.
Parte de una investigación teórica inagotable, la muestra tuvo lugar por primera vez en París en el año 2016 con un total de
276 obras. Si bien estaba previsto su montaje en otras cuatro ciudades, no se pretendía que la misma fuera inmutable. Desde
un principio la propuesta curatorial planteaba la revisión del corpus, previendo la eliminación de algunos objetos y la incorporación de otros según los relatos que la exposición pudiera sugerir en cada ciudad.
El trabajo teórico de Didi-Huberman con las imágenes, auxiliado por los investigadores que se suman en cada sede de la exposición, vuelve necesaria la re-definición de los campos de curaduría y de investigación. Asimismo, el hecho de que el corpus
sea compuesto simultáneamente por grabados del siglo XVIII, videoarte, objetos de estudio médico, acuarelas y documentos
históricos, habilita la reflexión sobre los límites de la obra de arte y la variedad de elementos que en el espacio exhibitivo se
transforman en guías para la construcción de sentido. A este respecto, también los diversos eventos que tienen lugar en torno
a la inauguración de la muestra en cada locación —charlas, congresos, seminarios— ilustran el hecho de que la recepción de
las obras no se limita en nuestro presente al momento de visita de la sala o a la interacción personal de cada espectador con la
obra, sino que se trata de procesos más laxos, constituidos no sólo por la recepción visual sino por un conjunto de momentos
discursivos que también construyen el relato.
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Imagen 1: Sublevaciones

Vista de sala. MUNTREF (Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Tres de Febrero). Junio 2017.

El día de apertura de la muestra, con un público tan numeroso que el museo tuvo que improvisar salas de espera, la charla
de inauguración de Sublevaciones estuvo conformada por el Director del MUNTREF (sociólogo y profesor) Aníbal Jozami, la
Subdirectora del MUNTREF (historiadora, curadora e investigadora) Diana Wechsler, el curador (filósofo e historiador) Georges
Didi-Huberman, la Directora del Jeu de Paume de París (investigadora y crítica de arte) Marta Gili, el Director de la Biblioteca
Nacional de Buenos Aires (escritor y traductor) Alberto Manguel, y el Director del Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti
(abogado, periodista y escritor) Eduardo Jozami. Si bien la muestra contaba con obras de artistas contemporáneos, algunos
de los cuales se encontraban entre el público, estos no formaron parte del diálogo de inauguración, constituido en su totalidad
por profesionales de la teoría. Lejos estamos de postular esto como un hecho negativo. Por el contrario, esta charla, así como
el resto de las conferencias y seminarios que habían tenido lugar en torno a la muestra fueron sumamente provechosas para la
comprensión de la muestra, y los oradores propiciaron de manera entusiasta la participación del público, aun cuando se trataba de intervenciones por parte de una audiencia no especializada. Evocamos esta situación, entonces, porque creemos que da
cuenta del progresivo viraje que la escena contemporánea del arte visual viene teniendo hacia la discursividad. Pensamos que
el hecho de que los encuentros a los que hacemos referencia se acerquen más a conferencias filosóficas que a diálogos sobre
aspectos materiales del arte, no debe servir para cercenar estos nuevos modos de recepción, sino para observar la necesidad
cada vez más urgente de redefinir lo que consideramos el campo de las artes visuales y los modos de recepción que están en
constante cambio.
Así, mediante la observación detenida de algunos casos específicos como por ejemplo, la exposición mencionada, analizaremos algunas preguntas en torno al proceso de recepción de obras de arte mediante la verbalidad. Para ello, en un primer lugar
indagaremos sobre las razones históricas que han ubicado a la palabra en un lugar de protagonismo equivalente e incluso a veces superior a la visualidad. Luego, atenderemos a dos formatos de circulación de arte contemporáneo: los espacios físicos de
exhibición (entre los que contamos museos, galerías, documentas, ferias y bienales) y las plataformas virtuales (desde sitios
especializados en arte, como revistas, catálogos online y páginas web de los espacios exhibitivos, hasta las publicaciones periodísticas que escapan al rigor académico, como por ejemplo, las columnas de arte y espectáculos de los diarios nacionales).
Por último, presentaremos algunas problemáticas en torno a las posibilidades de construcción de sentido de los espectadores
afectadas por las transformaciones en estas esferas (físicas y virtuales) de circulación de arte, que pasaron de reproducir las
obras en sus páginas al resumirlas a textos explicativos.
2. EL PASADO. INDAGACIONES SOBRE LAS CAUSAS HISTÓRICAS DE LAS MODIFICACIONES EN EL PROCESO DE CREACIÓN
DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Es usual que en investigaciones teóricas que indaguen la naturaleza discursiva en el presente del arte se recurra a la figura de
Duchamp y su célebre obra Fountain (1917) para presentarla como punto inicial de esta nueva “era conceptual del arte”. Sin
embargo, deliberadamente evitaremos depender de este hito histórico, que tantas veces y de modo reductivista ha sido evocado como único antecedente en detrimento de otras corrientes. Teóricos que van desde Georges Didi-Huberman hasta Ana
Longoni, pasando por Luis Camnitzer hasta Nelly Richard, entre otros, han mencionado las diversas presencias conceptuales
que no necesariamente agotan sus antecedentes en el giro lingüístico de los Estados Unidos de 1960. Por ello, en el marco
de este Seminario, nos proponemos pensar las derivas discursivas contemporáneas del arte visual que exceden la referencia
reduccionista a los casos de Duchamp, Kosuth o Warhol.
En esta sección, entonces, nos propondremos indagar si acaso esta presencia discursiva fácilmente reconocible en la circulación contemporánea de arte no se debe a un proceso histórico más amplio. Específicamente planteamos este pasaje de la
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visualidad a lo lingüístico —que luego llamaremos lo posvisual— como una de las consecuencias históricas del proyecto moderno, del pasaje del mito al logos. Ante lo que nos preguntamos: ¿es el lenguaje una secuela moderna en la historia del arte?
Ensayemos una pequeña cronología: En el renacimiento —etapa clave en la transición a la modernidad—por primera vez las
obras comenzaron a pensarse, en el sentido de dar al proceso racional un lugar contiguo al desarrollo del oficio. Evoquemos
por ejemplo los bocetos de da Vinci, de Miguel Ángel o de Vassari, en que las imágenes se planificaban intelectualmente siguiendo estrictas reglas de composición matemática. La adopción del rectángulo áureo y de la perspectiva cónica, entre otros
sistemas, dan cuenta de que la sensibilidad inexplicable celebrada en épocas previas estaba siendo reemplazada por un claro
método de producción racional.
Cinco siglos después las vanguardias históricas, corolario de la modernidad, llevaron a un extremo esta idea con su método de
producción basado en manifiestos. Antes de que la obra fuera siquiera un lienzo en blanco ya estaban detalladas discursivamente las sensaciones que debía transmitir, los contenidos que debía abordar y las especificaciones formales con que ambos
se volverían visuales. Para traer un ejemplo más cercano en tiempo y territorio, León Ferrari, algunas décadas después de los
movimientos de principios de siglo, habla en su famoso texto “El arte de los significados” del lenguaje como un elemento más
para la creación, equivalente en jerarquía, por ejemplo, a la forma o al color amarillo. (Ferrari, 2013:173).
Podemos decir sin equivocarnos, entonces, que a principios de siglo pasado, resultado de un período de más de cuatrocientos años, la palabra ya ocupaba en el terreno de la producción artística un rol protagónico. Igualmente, en ninguno de los
momentos evocados la sociedad consideraba lo explicable discursivamente como componentes del proceso artístico. En el
renacimiento, amén de la racionalidad de su labor, el artista seguía asociado a la figura mística del iluminado, más cercano a
lo espiritual que a lo científico; quinientos años después, tampoco era reconocida la intelectualidad del artista de vanguardia,
sino condensada en la categoría de genio.
En ambos casos, el público valoraba la visualidad, la materialidad inmediata de las obras por sobre todo ese proceso anterior.
De hecho, los cálculos de da Vinci son más relevantes en nuestra época que en su tiempo, así como los manifiestos futurista
y dadaísta, que en el momento de publicación sólo parecían interesar a un reducido grupo, mientras que hoy son estudiados
en las universidades. En resumen, podemos aseverar que la discursividad es una parte esencial del proceso creativo al menos
desde 1400. Sin embargo es recién ahora, hace no más de 100 años que está teniendo una presencia equivalente o incluso
mayor a la visualidad.
La legitimación de obras de arte, que en tiempos anteriores se reducía al oficio y a la maestría en el manejo de los materiales,
hoy fue suplantada por el empleo virtuoso del relato. Y esa arista discursiva de los artistas, más cercana al logos que al mito
se hace cada vez más visible. Las categorías “iluminado” o “genio” resultan obsoletas. En su lugar, damos al artista lugares
que pueden variar desde el intelectual al comerciante, pero al fin siempre parte de una cadena racional y productiva del capitalismo moderno. En nuestra era se terminó de extinguir el último halo de sensibilidad. Todo está medido. Así como del hombre
de Vitrubio, Leonardo podría hoy hacer un retrato sumamente racional del mundo del arte. El campo artístico en su totalidad
se ordena racionalmente, no parece haber una sola decisión que no esté movida por las explicaciones racionales, por lo que
proponemos el concepto “posvisual” para referir a este momento de la historia en que la visualidad como rasgo dominante ha
quedado en el pasado, haciendo lugar a una era que la considera pero al mismo tiempo la rechaza como protagonista; la era
en que cada elemento material tiene su correlación discursiva, que lo justifica y lo explica todo hasta no dejar lugares para la
incertidumbre o el misterio que caracterizaron a las producciones visuales de épocas anteriores.
Tomemos algunos polos de circulación de arte que en la actualidad dan cuenta de ello, por ejemplo, el comercio multimillonario
de compra de arte y los más desconocidos espacios de exhibición. En cuanto al primer circuito, la discursividad no escapa
al mercado, sino más bien lo favorece. El hecho de que el arte se explique, de que los artistas más cotizados de la actualidad
acompañen sus obras con toneladas de texto, sirve al proceso capitalista porque no deja cabos sueltos, sistematizando la
adquisición de obras a precios irrisorios —que anteriormente era impulsada por gustos personales— mediante claras especulaciones monetarias a partir de lo que los artistas tienen para decir y lo que se estima serán sus futuros sitios de exhibición gracias a esos discursos. Eso en lo que concierne a los grandes mercados, a ferias y documentas. Pero la posvisualidad alcanza
también los lugares más recónditos en que habita el arte. Los grupos de investigación, la enseñanza universitaria, los centros
culturales de pequeños pueblos, entre otros, son espacios en que el arte también —y tal vez más— es un aparato de estado
lógicamente ordenado, acomodado por todos lados para caber en los protocolos racionales de las ciencias.
Entonces, según nuestra lectura —occidental y hegemónica— de la historia, el elemento discursivo racional en el arte existe
desde que se logificó el mundo, y viene ganando terreno de forma progresiva. Pero hay una paradoja que afortunadamente
nutre el presente del arte y no permite reducirlo totalmente a esa fórmula moderna. En la escena contemporánea, hay obras
conceptuales y hay obras “instintivas”, podríamos citar, por ejemplo Portrait of Ross in L. A., de Feliz González Torres, y Autorretrato sobre mi muerte, de Carlos Herrero, para ilustrar respectivamente cada categoría. Es decir, hay algunas obras en las que
el relato se hace más evidente y otras en que aparentemente tiene una existencia nula. La paradoja es que incluso en piezas
a primera vista explicables, “totalmente logos” su conexión con el público se sigue dando de manera instintiva, “cabalística”
—recordando el término reivindicado por Benjamin—, más cercana al descubrimiento mítico que a un pensamiento racional.
Es decir, que en su silencio visual hay pequeños destellos que permiten tirar de la punta del ovillo y acceder al mensaje oculto
de la obra.
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Imagen 2. Félix González Torres, portrait of Ross in L.A., 1991.

Imagen 3. Carlos Herrero, Autorretrato sobre mi muerte.

Volveremos sobre esto más adelante, pero es necesario finalizar este apartado presentando la idea de que incluso las obras
contemporáneas más discursivas, las que se exhiben en los grandes circuitos de arte no por su visualidad sino por los relatos
que en ella llevan encriptados, cuentan con elementos del orden de los sensorial que el espectador tiene que “descubrir” para
realmente acceder a la obra. Esto problematiza nuestra postulación historicista de la contemporaneidad lingüística como consecuencia meramente lineal de un proceso cronológico, pero en ningún caso se pretendía en esta sección presentar una lectura
acabada de los hechos, sino más bien una situación problemática que nos permitiera pensar en el presente. Por lo que, luego
de mencionar algunos espacios de circulación de arte que trastocan los modos que tienen las sociedades de construir sentido
alrededor de las obras de arte, sean estas más o menos evidentes, retomaremos esta paradoja posvisual para cuestionar las
consecuencias políticas que implica la presencia discursiva en la etapa de recepción de objetos sensibles.
3. EL PRESENTE. APRECIACIONES SOBRE LOS TERRITORIOS DE CIRCULACIÓN DE ARTE Y LAS MODIFICACIONES EN EL
PROCESO DE RECEPCIÓN
3.1. Espacios físicos de exhibición
Quisiéramos detenernos ahora en el acto presente de la recepción. ¿Qué supone visitar hoy una muestra de arte contemporáneo? Sabemos que los procesos de selección de las obras que están adentro no se basan sólo en la propuesta visual que los artistas presentan, de hecho ésta está raramente concretada en esa instancia; en su lugar, se envían proyectos. Con una mínima
exigencia en las imágenes pero una mayor precisión textual, los artistas detallan el futuro objeto de arte material —instalación,
obra de sitio específico, o propuesta relacional— de forma discursiva, y es eso, el relato, un compromiso con lo comentado, lo
que por lo general el espacio museal adquiere cuando selecciona un artista contemporáneo.
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Esta es una de las razones por las que el ejercicio de la recepción de arte se vuelve cada vez más lingüístico que sensorial.
Pensemos, por ejemplo, en las últimas muestras contemporáneas de museos cercanos: General Idea en el MALBA (Buenos
Aires), y Témpano, el problema de lo institucional en el MACMO (Montevideo) y podríamos agregar también la exposición Sublevaciones ya mencionada. De más está decir que el recorrido de las salas no es un circuito de contemplación de cosas bellas,
sino un ejercicio constante del pensamiento. Así como el equipo de cada museo probablemente no eligió dar lugar a estas
exposiciones sino después de considerar su discursividad compleja, de comprender verbalmente las líneas de lectura que
cada montaje habilitaba trazar, del mismo modo para el espectador las muestras sólo pueden ser apreciadas si dan un lugar
a lo discursivo, a lo analítico mediante la intelectualidad. Esta situación de recepción del arte, mediada por el texto, es la que
llamaremos posvisual.
Georges Didi-Huberman detalla ese estado de encuentro con la obra de arte en que la atención a los relatos posibles que exceden a la visualidad expuesta se vuelve necesaria: “la más simple imagen (…) no ofrece a la captación algo que se agota en lo
que se ve, y ni siquiera en lo que dijese que se ve. Tal vez la imagen no deba pensarse radicalmente sino más allá de la oposición
canónica de lo visible y lo legible. La imagen (…) sea lo que fuere, escapa de entrada, pese a su simplicidad, su “especificidad”
formal, a la expresión tautológica —segura de sí misma hasta el cinismo— del lo que vemos es lo que vemos. Por mínima que
sea, es una imagen dialéctica.” (Didi-Huberman, 2010a: 61).
Así como en el libro citado el autor propone el ejercicio de tratar de prescindir de la discursividad ante una imagen del art minimal, podríamos replicarlo intentando, por ejemplo, recorrer una de las muestras mencionadas arriba sin dejar aparecer este
elemento legible. ¿Es posible? Claro que es posible, pero dejaríamos de considerarlas exposiciones de arte si solo viéramos los
objetos materiales. En el afán de que ningún visitante quede afuera, los equipos curatoriales no se permiten dejar el espacio
sin más que las imágenes. Estimulan el circuito con textos de sala, folletos, audioguías, las explicaciones del catálogo, las
palabras de los empleados, videos y el banner en la puerta de entrada para no correr ese riesgo de que las piezas pierdan su
status en recorridos incomprendidos.
Para ampliar esta idea, si bien el objeto de la presente investigación es la construcción de sentido alrededor de obras contemporáneas, quisiéramos evocar los sitios de exposición hacen convivir en sus salas obras de arte y objetos históricos.
Remontémonos al momento de aparición del primer museo público. El Louvre fue abierto por primera vez en 1793 y no tenía
precisamente una colección exclusiva de piezas de arte, sino más bien una cantidad desorbitante de objetos históricos que,
al ser desplazados de su contexto utilitario de origen, y re-funcionalizados en el espacio museal, pasaron a ser contemplados
meramente desde su formalidad: una formalidad sin función que los constituía, de acuerdo con la propuesta kantiana, en
objetos de arte. Esta cuestión genera la contrapropuesta de hacer más objetos: objetos de arte que desde su concepción estuvieran planificados para habitar esas salas. Así, podemos entender el museo moderno como un contenedor de cosas, en que
el espacio es ilusoriamente neutralizado para posibilitar la admiración de cada ejemplar como si no tuviera mayor contexto
que su formalidad.
Ahora bien, si nuestro interés no está en hacer un recorrido sobre las modificaciones museales, sino en observar qué rol cumplen estos espacios en su carácter de escenarios en que ocurre la relación obra-discurso, nos preguntamos si no es acaso la
convivencia de objetos de arte y de objetos históricos la que en un principio habilitó la aparición del relato como legitimador
del status de objeto de arte. ¿Será que el texto devuelve a la obra su carácter ancestral de narración, del cual el museo la había
vaciado al reducirla a un mero objeto, y a la vez una suerte de salvación de la aparente neutralidad que hace que la espacialidad
“vacía” del cubo blanco aísle a las obras y las distancie del espectador?
Es así que cuando introducen en sus circuitos la inacabable posibilidad de relato verbal además de los objetos visuales-materiales, no sólo las obras sino también los espacios físicos de exhibición —sean museos, galerías, o pabellones en una bienal—
se constituyen como espacios de expectativa. En otras palabras, lo que se expone no es sólo lo que se ve, sino lo que falta a lo
material: su posibilidad de evocar una discursividad latente.
Esto implica la necesidad de repensar el museo —incluso el modelo de museo Mausoleo más tradicional propuesto por Adorno
(Adorno: 1992a)— escapando a los facilismos de arremeter contra su naturaleza muerta frente a la vitalidad del arte. No podemos negar, al menos después de numerar el cuantioso aparato verbal museístico que acompaña, activa, y acerca desesperada
y obsesivamente las obras a los espectadores para facilitar el mayor contacto posible, que el museo hoy corre a la par que la
producción de arte en cuestión de adopción de nuevos soportes discursivos. En su célebre texto En busca del futuro perdido,
Andreas Hyussen señala: “Desde hace algún tiempo, y por buenas razones posmodernas, se nos han hecho sospechosas algunas pretensiones radicales del vanguardismo (…) Yo diría que la museofobia de la vanguardia, su identificación del proyecto
museístico con la momificación y la necrofilia, es una de ellas, que a su vez debería estar en un museo.” (Huysen, 2002: 49-50).
El mismo autor —que con argumentos basados en los cambios del espacio museal, como el abandono del rol de mero conservador, aislado al exterior, postula la hipótesis del “fin de la dialéctica tradicional museo/modernidad” (Huysen, 2002: 53)—
menciona las transformaciones en el ejercicio de la curaduría, actividad que ilustra nuestra postura acerca de los sitios de
exhibición como espacios de posvisualidad, de expectativa ante las obras alentada por la continua aparición de relatos a su
alrededor. Propone considerar más que el rol ligado a la permanencia, la actividad de este agente en el verbo curar, que habla
de un movimiento resultado de la continua narración, de su tarea de ensayar lecturas, siempre móviles, a partir de la quietud
de objetos de arte.
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Pero el museo contemporáneo, con todas sus obras cargadas de explicaciones, ¿está realmente más vivo que los museos tradicionales, o en cambio se asemeja más de lo que pensamos al Louvre, con su locus “todo lo que hay para ver está acá”? Antes,
el museo alfabetizaba al visitante corriente exhibiendo un exceso de objetos. Hoy parece tener el mismo propósito, con los
auxilios textuales que se ofrecen o la actividad motivadora de la curaduría. No obstante, es necesario reconocer que los procesos contemporáneos de recepción del arte, si bien racionales, discursivos, y con un vasto espacio para la verbalidad, guardan todavía una íntima y paradójica relación con el terreno de lo sensible. Sería simplista afirmar que en el presente del arte,
aún con todas sus atenciones puestas en el discurso, el rol de espectador es equivalente a un lector, que de forma ordenada,
predecible y universal accede a las obras de una manera más científica que sensorial. Por el contrario, aun cuando las piezas
exhibidas en el museo deban su espacio a un relato detallado exhaustivamente por el artista, los curadores y el departamento
de educación, el visitante no accede a dicho relato sino de manera instintiva, a veces dificultosa y en gran medida críptica. Es
cierto que existe una variedad de dispositivos que tratan de impedirlo, como los mencionados folletos, catálogo o audioguías
pero en acuerdo con Boris Groys, el espectador puede atender o no a estas piezas “explicativas” (Groys, 2016: 116). La obra,
en cambio, con todos sus significados silenciosos, exhibe su evidente falta de explicación, su condición de objeto posvisual.
Por ello, para concluir este apartado quisiera evocar el concepto de “arte líquido” propuesto por Zigmund Bauman y ponerlo
en relación con el recorrido casi maratónico de las salas, en cuya importancia dada a lo inmaterial vuelve al museo frágil ante
el visitante, y lo ubica en la posibilidad riesgosa de caer en la vacuidad si este último no dedica un esfuerzo detenido para la
construcción verbal de sentido. En esta línea, la palabra es el cubito de hielo en el vaso de la “recepción líquida” que pueden
presentar los espacios de exhibición de arte contemporáneo.
3.2. Websites
Luego de mencionar los espacios físicos de exhibición de arte, quisiéramos pensar cómo circulan las obras de forma virtual en
Internet, que no por ser inmaterial tiene menos visitantes que los museos o galerías. De hecho, los eventos más convocantes
del presente del arte tienen un público igualmente numeroso de espectadores virtuales. Una gran parte de América consume
la Bienal de Venecia y la de Estambul a través de una pantalla, del mismo modo que el público europeo accede a las Bienales
de San Pablo y de La Habana.
Por ello, quisiéramos dedicar este apartado a notar las diferencias entre dos grupos de soportes virtuales cuando se trata de
eventos de alcance global: las revistas masivas o específicas de arte —que dan excesiva información— y los sitios oficiales de
cada evento —que aun en su lejanía apuestan a una experiencia que emula la visita en persona, mostrando sólo imágenes—. Un
ejemplo de esta diferencia entre sitios virtuales de divulgación lo presenta Documenta cuya página no publica más que algunas
fotos, manteniendo el mito para todo el mundo que no puede asistir, mientras que algunas revistas dan al lector internauta
más información sobre la obra que al visitante en vivo. A su vez, el periodismo sobre arte, las columnas de diarios nacionales o
regionales, aunque carecen de todo rigor académico, funcionan como plataforma de acceso a las obras territorialmente lejanas
no sólo para el público especializado, sino también para consumidores “masivos”.
Entonces podría cuestionarse qué intenciones tienen estos eventos de que el público lejano pueda también recorrer sus muestras. ¿Hay realmente una postura “solidaria” de parte de los equipos de difusión de los museos, galerías y eventos de arte
de alcance mundial? Si accedemos a los criterios de selección de las obras en una bienal, por ejemplo, que sus comisarios y
curadores recuperan en entrevistas y conferencias, comprobaremos que gran parte de sus obras sobreviven al proceso de selección gracias a discursividades complejas. Las obras se ganan el lugar en estos eventos artísticos globalmente prestigiosos
ya sea porque lo que los artistas hacen decir a sus obras se adecue a la propuesta curatorial o porque la visualidad “silenciosa”
habilita la aparición de un relato posible de ser aumentado de forma ilimitada por críticos, teóricos y demás participantes del
equipo museal. Sin embargo, no todas las instituciones facilitan esa información al visitante, lo que resulta paradójico en tanto
esa arista discursiva, oculta en algunas plataformas virtuales, fue considerada parte de la obra en el proceso de selección.
Esta carencia genera un extraño circuito de la información, de la verbalidad de las obras, dividida entre diversos agentes: artistas, curadores, investigadores, revistas especializadas, y periodismo no especializado en arte. Por citar un ejemplo, el artista
Santiago Sierra ha sido expositor en la Bienal de Venecia en dos oportunidades, claramente no porque la materialidad de sus
obras resultara deslumbrante, sino por la complejidad de los discursos que ésta podía activar. Sin embargo, el circuito virtual
de la Bienal no recuperaba estos textos señalando el proceso de las preformances; en cambio mostraba fotos descontextualizadas de personas con pelo rubio o una bolsa de nylon en una pared, por ejemplo, que vaciaban la obra de todo relato que justificara su presencia en el pabellón. Lo que nos permite reafirmar que la visibilidad de la arista verbal o posvisual de las obras
contemporánas es a veces celebrada y otras puesta bajo la alfombra, situación que los sitios virtuales ponen en evidencia.
4. CONSECUENCIAS POLÍTICAS. EL LUGAR DEL ESPECTADOR EN EL ARTE POSVISUAL
Para terminar, presentaremos algunas problemáticas en torno a las posibilidades de construcción de sentido de los espectadores afectadas por las transformaciones en estas esferas (físicas y virtuales) de circulación de arte, que oscilan entre la
discursividad como rasgo protagonista y su momentáneo ocultamiento.
¿Cuándo el ejercicio de recepción de arte se transforma en un acto político? ¿Sólo cuando la obra expone de modo claro un
contenido autoproclamado “político”? Nos preguntamos si es posible afirmarlo porque en esta investigación hemos atendido
a obras que no lo hacen directamente, y no por ello resultan menos políticas. Entonces proponemos otra pregunta: ¿Cuál es la
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consecuencia de que la textualidad introducida por las obras sea abiertamente una declaración política o en cambio deje un
espacio para la exégesis impredecible?
Resulta paradójico el hecho el que muchos espacios que en apariencia apuestan a esta “era posvisual” del arte exhiban obras
que evidencien su poder de legibilidad, su necesidad de ser indagadas más allá de lo visible, y a la vez invadan los espacios
de circulación con textos que hacen esto por el espectador. En este sentido, la influencia que los artistas demandan sobre el
futuro de sus obras resulta problemática. Especialmente los productores visuales que catalogan su obra como “arte político”
suelen incurrir en discursos a favor de la libertad y de la exigencia de que los espectadores ejerciten una mirada crítica. Sin
embargo, acompañan sus obras con indicaciones específicas de cómo debe desarrollarse el acto interpretativo.
En acuerdo con la historiadora Mieke Bal —quien, a propósito de la obra de Doris Salcedo propone el concepto de “conflicto”
como necesidad de presentar a la obra como una zona abierta de incongruencias sin soluciones (Bal, 2010: 47) para que el
espectador tenga así garantizado un espacio para la crítica— uno de los riesgos de que la discursividad de la obra sea evidente y esté exhaustivamente detallada es arrancar al arte posvisual sus posibilidades de habilitar la construcción infinita de
sentidos. En el rol de espectadores de alguna de las obras de las exposiciones antes mencionadas, sería difícil ensayar una
interpretación propia que no esté influida por las explicaciones de los artistas. Porque así accedamos a ella en espacios físicos
o virtuales: los “auxilios” textuales parecen tener casi tanta visibilidad como la obra. Pero a la vez, es necesario reconocer que
de no ser acompañada por dicha explicación, el espacio que la acoge corre el riesgo de que no se la considere una obra de
arte. Es decir, que si bien el relato curatorial que acompaña, por ejemplo, la foto de las bateas plásticas sobre el piso del museo
puede resultar un impedimento para la construcción genuina de sentido por parte del espectador, a la vez justifica su espacio
en el museo, y presenta la obra como un acontecimiento interesante. En otras palabras, la presencia del texto en las obras de
arte muchas veces imposibilita el conflicto, pero también muchas otras permite que determinadas temáticas sean exhibidas
en un espacio público otro que el de los medios masivos de comunicación.1
Hacia el final de esta investigación, una vez más las consideraciones de Didi-Huberman resultan elocuentes para problematizar
esta encrucijada. El autor recupera de Deleuze el concepto de “máquinas de guerra”, para plantear el contexto de exhibición
como un espacio que debe propiciar el pensamiento: “Los aparatos de Estado están del lado del poder, las máquinas de guerra
están del lado de la potencia. Para mí esta oposición es fundamental. Una exposición no debe tratar de tomar el poder sobre
los espectadores, sino proporcionar recursos que incrementen la potencia del pensamiento. (…) En esto debería consistir una
exposición, en un ensayo basado en relaciones entre imágenes que en principio son infinitas, que pueden ser repensadas una
y otra vez.” (Didi-Huberman, 2011: 25-28).
5. CONSIDERACIONES FINALES
Las indagaciones en este trabajo sobre la presencia de la discursividad en los espacios en que se espera que los espectadores
construyan sentido sugieren que la era posvisual del arte contemporáneo está desvaneciendo la sustancial pregunta “¿Cuándo
hay arte?”.
Incluso en la liquidez de la escena artística de las últimas décadas, antes quedaba algún sitio para que los espectadores se
pregunten si lo que tenían delante era o no arte y así al menos contribuir a la vitalidad de este último. Hoy hasta el público más
cínico levanta los hombros y no se atreve a opinar lo contrario, si ve que todo el aparato exhibitivo considera un objeto de uso
diario una obra de arte. Y es que, aún con la inclusión de experiencias más complejas en la etapa de recepción, el texto que
puebla los circuitos de muestra está continuamente señalando y afirmando de manera inapelable qué es arte y qué no, con
razones minuciosamente detalladas.
Esta investigación no pretende arrojar resultados acerca de qué postura tomar ante el avance del texto en el arte contemporáneo. Hacerlo sería hipócrita después de la enumeración de las consecuencias políticas que puede traer la inclusión de un texto
cerrado. Sin embargo el mismo avance progresivo de la discursividad nos invita a ser partes activas del relato, a no quedarnos
en la posición de simples “lectores”, por lo que consideramos imperante atender a este desvanecimiento de la pregunta por
la existencia artística, para al menos dejar una posibilidad a los espectadores a optar por el camino de lectura de los textos
del arte o impulsados por aquella pregunta, por el de la escritura de un nuevo discurso en cada visita, que puede celebrarse o
desmontarse a la manera de una exposición. Al fin y al cabo, si eso se hace con las imágenes, cómo no arriesgarnos a hacerlo
también con los pensamientos.
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RESUMO
Este artigo apresenta um estudo feito a partir de fotografias de campanhas publicitárias que representam elementos da Cultura Machista por meio das imagens. Os conceitos de Cultura Visual, e a hermenêutica fundamentam a produção de sentidos e
ancoram a análise das imagens selecionadas. Neste texto são explanadas reflexões a respeito da fotografia publicitária, como
conceitos, caráter técnico e intencionalidades, assim como as ligações da Cultura Visual com as vivencias e valores contemporâneos. A fotografia é posicionada como amplo espaço de construção de valores e ideias a partir dos pronunciamentos visuais
e seus discursos que possibilitam a produção de sentidos. São considerados nesse trabalho as representações discursivas que
a linguagem fotográfica materializa nas imagens. O objetivo deste estudo é refletir até que ponto as fotografias publicitárias
reforçam valores da Cultura Machista e constroem pronunciamentos de superioridade dos homens em relação às mulheres.
Essa análise indica que quando reproduzidas e disseminadas nos meios, esses objetos configuram-se ferramentas essenciais
para o debate, promovendo discussões nos meios sociais, e por consequência, a formação de um pensamento menos machista da sociedade.
Palavras-chave: Cultura Visual, Machismo, Discurso, Sentidos.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A fotografia publicitária é um artefato especialmente produzido para a difusão mercadológica, industrial e comercial. Ela está
diretamente ligada à publicidade e seus moldes no sentido de atrair através da imagem produzida potenciais clientes/consumidores, desenvolvendo através da instrumentalização técnica mecanismos de interesse pelos produtos, fidelidade e com
isso aumento das vendas. De maneira geral, é um artefato concebido previamente por uma agencia de publicidade que detém
e responde pelas imagens da marca. Por se tratar de um objeto rico em interpretações, a fotografia publicitária emerge do
espaço mercadológico para o campo de pronunciamentos de discursos. Nesse artigo, analisaremos campanhas publicitárias
que trazem elementos que indicam valores da Cultura Machista em suas imagens, reforçando o caráter contributivo de ideias
desses objetos na produção de sentidos.
As imagens escolhidas são de duas fotografias publicitárias: uma de uma joalheria brasileira e outra de uma grife internacional. Analisaremos como estes artefatos dentro da perspectiva da Cultura Visual reproduzem e cristalizam vivencias, produzindo significados a partir dos “pronunciamentos visuais” (SILVA, 2016) e seus discursos. A partir disso, veremos como as
fotografias publicitárias e suas representações reforçam ideologias machistas na sociedade contemporânea, contribuindo
para um maior distanciamento de oportunidades e igualdade entre homens e mulheres.
2. CULTURA VISUAL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A Cultura Visual é um conceito ainda em construção. Alguns autores como Mitchell (1995) e Silva (2012) trazem posicionamentos diferentes. O primeiro defende um movimento que considera as visualidades e suas representações dentro de uma
relação dialógica com outros sentidos e linguagens, ou seja, ela não se fecha em si, existe uma relação de dependência com
estruturas extra-imagens.
O sociólogo Sergio Silva (2012) define o conceito de Cultura Visual afirmando que:
Antes de mais nada, definimos por cultura visual o processo de produção, distribuição e circulação de conjuntos imagéticos
e mensagens visuais que expressam as forma estéticas de comunicação da imagem nos âmbitos de sociabilidade dos
espaços privados e públicos. Na sociedade pós-covencional na qual vivemos, a super valorização, a super exposição e a
super visualização de mensagens imagéticas convive paradoxalmente com a nossa incapacidade de absorver o volume de
mensagens que essa cultura visual nos proporciona. (Silva 2012, pág 117)

Neste artigo, partimos dessa última definição de Silva (2012) e ancoramos ainda a perspectiva conceitual de Nicholas Mirzoeff (2003). Para esse último, a Cultura Visual é fruto das formas de visualidades da vida moderna, onde estas se mostram
como mecanismo para compreender o processo cotidiano da contemporaneidade. Mirzoeff (2003) diz que a Cultura Visual se
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interessa pelos acontecimentos visuais em que o sujeito busque a informação e o prazer através dos meios de comunicação
e tecnológicos que reproduzem excessivamente essas imagens (cinema, fotografia, etc) e que essa mesma Cultura Visual não
depende das imagens em si, mas sim “ de plasmar nas imagens o visualizar das vivencias”(2003). O autor ainda acrescenta que
esse movimento explorará dualidades, ambivalências, discursos e “lugares de resistência do ponto de vista do consumidor.”
Essa premissa de Mirzoeff é bastante percebida no mundo contemporâneo. Um mundo que se apresenta e reapresenta constantemente pelas imagens e suas representações. O acesso às novas tecnologias possibilitaram a humanidade um novo modo
de estabelecer diálogos e de cristalizar modos de vida, que expostas, apresentam-se em modelos de discurso e pronunciamentos. Se analisarmos do pondo de vista histórico, as imagens sempre fizeram parte das relações humanas, desde a tentativa em
se desenhar mapas para orientação nas grandes navegações do século XVI até as fotografias digitais via satélite que nos faz
hoje ter uma ideia da previsão do tempo em determinada região do planeta.
São essas imagens reproduzidas principalmente nos meios de comunicação de massa (televisão, internet, redes sociais) que
configuram representações da atualidade. E isso é muito fácil de ser percebido. Não raro, em nossos meios sociais, participamos ou ouvimos discussões sobre determinadas imagens que circularam nos meios sobre política, economia, gênero, etc. O
consumo dessas imagens pelo sujeito reflete diretamente em nossa vida e em como interpretamos as mais diversas situações,
influenciando nossos pensamentos e discursos. Essas imagens estão imbricadas de significados, ideologias e valores que
explícitos ou não corroboram na formação do pensamento.
Partindo da ideia de Cultura Visual defendida por Mirzoeff (2003) e Silva (2012) e compreendendo que as visualidades são
uma representação do mundo contemporâneo através de dispositivos tecnológicos, pode-se então fazer uma correlação de
que essas imagens abrem espaços para construção de significados do que seria identidade, cultura, modernidade, gênero etc.
Ou seja, a reprodução dessas imagens passa a ser também a reprodução da sociedade.
3. FOTOGRAFIA, PUBLICIDADE E PRODUÇÃO DE SENTIDOS
As fotografias são imagens técnicas. São produzidas tecnicamente, mesmo por quem não possui nenhum conhecimento teórico sobre fotografar. Quando fotografamos, fazemos escolhas para a composição deste artefato. Existe então o que chamamos
instrumentalidade, onde são levados em conta elementos estéticos para se chegar a um resultado final. Esse caráter técnico
e objetivo faz com que nós observadores as olhe como “se fossem janelas e não imagens. O observador confia nas imagens
técnicas tanto quanto confia em seus próprios olhos”(FLUSSER, 2002).
Porém, essa objetividade da fotografia é duvidosa. Na verdade, ela se caracteriza como um artefato carregado de símbolos e
representações. As escolhas feitas na construção da imagem fotográfica vão expor discursos, valores e símbolos, que estarão
imbricados nas imagens produzidas. É o que SILVA (2016) chama de “pronunciamento visual”. Ao olharmos essas imagens,
podemos capturar o seu pronunciamento, ou seja, aquilo que ela diz. É no dizer dessas imagens que encontraremos os discursos implícitos e explícitos. É um artefato que expõe temáticas e promove discussões, mobilizando os sujeitos no exercício do
refletir a partir do ato de ver.
Dentro do campo publicitário, a fotografia é uma das ferramentas de maior potencial, pois se utiliza da imagem como instrumento de sedução atrativa no seu principal objetivo: o consumo das marcas e produtos. Em seu livro “A publicidade é um
cadáver que nos sorri” (1986), o fotógrafo publicitário Toscani escreveu sobre a fotografia na publicidade:
[….] Ela abre um universo inteiro de expressão e de comunicação, ao alcance de um único indivíduo criador. Ela sempre parte
do real, mesmo quando o modifica, viola ou apaga. A objetiva abre-se e se fecha, o tempo exato de deixar passar um filete de
luz, o milagre aparece.” [….] Todas as velhas fotos nos enternecem. Um instantâneo considerado feio ou mal tirado na hora
aparece um dia como um documento insubstituível. A fotografia combina a grande arte e o valor documental. É um eterno
apelo ao sonho e à recordação, um instrumento de critica social.. (TOSCANI, 1986, p.75)

Segundo Widholzer (2005), a publicidade se constitui um gênero de discurso, cuja características são “a intertextualidade, a
interdiscursividade e a simplicidade, integrando formas de organização difusas e descentralizadas.” O CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) em seu artigo 7º, Seção 1, reforça o teor contributivo na produção de discursos
dizendo que “a publicidade exerce forte influencia de ordem cultural sobre grandes massas da população” (CONAR, 2002).
Por estar presente na rotina das pessoas, a publicidade, através dos meios de comunicação em massa, emerge do campo de
vendas no sentido mercadológico para o campo da construção de valores e conceitos, “contribuindo para a formação do senso
comum.” (SILVERSTONE, 2003, p.58). Talvez seja uma das linguagens as quais os leitores estão mais expostos. Apelam para
os sonhos, os desejos e formas de sedução por muitas vezes subconscientes. As imagens e recursos utilizados, expostos cotidianamente, modelam pensamentos e conduzem ideias. Logo, podemos inferir que as fotografias publicitárias reproduzidas
nos meios de comunicação de massa e consumidas por um público diverso estão inseridas no contexto da Cultura Visual,
pois estas vão além dos objetivos de venda de suas etiquetas: constroem visões de mundo e reproduzem ideologias, podendo
colonizar ou descolonizar pensamentos, ditando então aquilo que seria a sociedade.
Toda forma de linguagem é carregada de discursos e “todo discurso é um lugar, um ponto de vista e pode trazer consigo uma
representação. É o resultado de uma interação humana, carregado de (inter) subjetividades” (GOMES, 2002) Agimos no e
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para o mundo através das linguagens. E com a fotografia publicitária não seria diferente. A fotografia não é a realidade. Ela a
representa discursivamente e a materializa em um processo de codificação e de semiose. É nesse contexto que os sujeitos,
ao dialogarem com o mundo e com suas realidades pessoais e coletivas, “produzem e reproduzem formas de representações
que se materializam por meio dos textos e discursos” (GOMES, 2002) Essas representações discursivas estão diretamente
ligadas à uma interação do sujeito com a linguagem, no nosso caso, a linguagem fotográfica. A imagem, quando consumida
pelo sujeito em um processo de interação (alteridade e contexto), resulta em produção de sentidos e significados que está
diretamente associado aos aspectos cognitivos, culturais e afetivos. Esses sentidos produzidos estão inscritos em contextos
sociais e históricos que podem ser individuais ou coletivos. Revelam conceitos, pensamentos e por que não, nosso “modus
vivendi”. Aquilo que Hernandez (2006) chama de “acontecimento visual”, o encontro do sujeito com a imagem, desemboca em
produção de formas simbólicas as quais podemos aderir em nosso dia a dia. Descrever esse processo de ação com a fotografia
e produção de sentidos “consiste em identificar os valores que são atribuídos pelo agente-produtor a cada um dos parâmetros
do contexto, aos elementos do conteúdo temático mobilizado” (BRONCKART, 1999, p. 99)
4. FOTOGRAFIAS PUBLICITÁRIAS E O DISCURSO DA CULTURA MACHISTA
A Cultura Machista está presente nas mais diversas sociedades em todo o mundo. Até o momento, não há registros de quando
esse termo começou a ser utilizado. Todavia, há indícios de que tenha ganhado visibilidade e maiores discussões a partir do
movimento feminista na década de 60 do século XX. Entendemos “Cultura Machista” como práticas, atitudes e pensamentos
que super valorizam a figura masculina. São ideologias que denotam e conotam a ideia e cultura da superioridade do homem em relação à mulher, que podem se configurar também em práticas violentas. Tal pensamento é comprovado em textos
milenares encontrados em livros, por exemplo, na Bíblia Sagrada ou Alcorão. A submissão, inferioridade e o silenciamento
das diversas questões do gênero feminino foram durante séculos reforçadas e tidas como ordenamento social amplamente
difundido e aceitável.
Os movimentos sociais recentes possibilitaram a abertura das discussões a respeito do tema. As lutas das mulheres por espaço, respeito e oportunidades, os meios de comunicação, a internet e principalmente a redes sociais abriram espaços para
debates que fomentam a tentativa da desconstrução da Cultura Machista. Porém, essa mesma rede mundial que abre possibilidades no combate a esse tipo de violação, reproduz também discursos totalmente inversos. Veremos agora duas fotografias
publicitárias específicas que transportam esses ideias. Antes disso, indicaremos aqui que a análise das imagens selecionadas
está ancorada metodologicamente na hermenêutica, ramo da filosofia que estuda a interpretação, impressões e recepções.
Portanto, é importante reconhecer que este recorte feito em torno dessas imagens são produções de sentido e que como tal,
são sentidos abertos, plurais e diversos.
Foto 1. Disponível em: http://errosdemarketing.blogspot.com.br/2011/

A primeira foto (Foto 1) é de uma joalheria tradicional brasileira, com sede no Rio de Janeiro. Fundada em 1946 por Natan
Kimebalt, a empresa era sinônimo de sofisticação, luxo, glamour e opulência traduzida em uma rede de mais de 11 lojas espalhadas pelo Brasil. Porém, a partir de 2006, afundado em processos trabalhistas na justiça e atrelada à queda no mercado
de joias, a Natan Joalheria entra em declínio, acumulando dívidas inclusive com credores, vindo a fechar as portas em 2013.
A campanha a qual a fotografia mencionada pertence foi lançada em 2001 e contou com diversas peças de mídia abordando,
através das fotografias, o “conceito de modificação de opinião em decorrência do produto anunciado” (SCHWERTNER, 2012)
nesse caso, as joias. Ao obervar a imagem, fazemos uma leitura “cristã-ocidental” da fotografia. (referencia à forma como
lemos textos escritos, da esquerda para direita.) Quando lemos uma frase da esquerda para a direita, pensamos na mesma di52
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reção, desenhando mentalmente uma linha, de preferência reta. Segundo Bernardo (2017) “esta linha reta pressupõe um ponto
de partida e um ponto de chegada: uma causa e uma consequência.”
O primeiro foco na fotografia (esquerda) é um homem ajoelhado oferecendo uma caixa de joia fechada em frente a uma mulher sentada de pernas cruzadas. Nosso imaginário, observando apenas este foco, poderia dizer que se trata de um pedido de
casamento, uma gentileza ou uma declaração de sentimentos. Porém, quando continuamos a leitura, caminhando para direita,
encontramos o mesmo homem em mesma posição. Desta vez, a caixa está aberta mostrando uma joia, assim como as pernas
da modelo também estão abertas. Há então uma nova construção de significado. A leitura da imagem fotográfica da esquerda
para a direita, associada à junção de dois focos de imagem, traduzem um discurso de que as mulheres “abrem as pernas”
quando são presenteadas pelas joias Natan.
O segundo foco da fotografia, que apresenta a modelo com as pernas abertas, permite a representação da Cultura Machista.
Ela indica que as mulheres se vendem sexualmente e moralmente, ou seja, tratam suas vidas como objeto mercadológico onde
o homem é o possuidor do poder aquisitivo e a partir disso “compra” qualquer mulher. Esse discurso, tão repetido e difundido
atualmente, passa por cima de valores morais, éticos e de identidade. Constroi a mulher como um ser não reflexivo, limitado
e sem personalidade. Percebe-se nessa campanha a desvalorização da identidade feminina, no sentido de da sua autonomia
seja ela sexual ou não.
Logo, esta campanha da Joalheria Natan, reproduzida na rede mundial, em revistas e jornais, entrou em nossos espaços sociais disseminando e reforçando a inferioridade e submissão da mulher em relação ao homem. Legitima a Cultura Machista
através da publicidade, corroborando com a construção de ideias sexistas e por que não, misóginas.
Foto 2. Disponível em: http://br.eonline.com/enews/grife-dolce-gabbana-e-acusada-de-sugerir-cena-de-estupro-em-campanha/

A segunda fotografia (Foto 2) pertence a campanha publicitária da grife italiana Dolce & Gabbana. A marca, conhecida internacionalmente por excelência e qualidade dos seus produtos, causou grande polemica no ano de 2007 ao sugerir uma cena
de estupro coletivo em uma fotografia de campanha. Na imagem, a modelo aparece deitada sendo contida por um homem
sem camisa, enquanto é observada por mais três, em pé. Quando observamos mais detalhadamente, temos a impressão de
que a modelo, ao centro da imagem, tenta sair da situação de “prisão” que se encontra ao levantar os quadris. Seu olhar está
direcionado para o lado esquerdo inferior, o que pode indicar uma rejeição a presença daqueles homens que supostamente irão
violentá-la. Os três modelos que se encontram a observar a cena do suposto estupro parecem estar indiferentes à situação.
Não há em suas linguagens corporais um sentido de reagir ou até de interromper a ação. Ao contrário, suas faces indicam
assistir ao que vai acontecer e aguardar por sua “vez”.
O estupro coletivo é mais um ato de violência machista contra as mulheres. Em 2016, um caso ganhou notoriedade na cidade
do Rio de Janeiro. Uma jovem de 16 anos teria sido estuprada por 33 homens, inclusive pelo namorado da vítima que segundo
as investigações policiais, teria premeditado a barbárie. O crime ganhou repercussão nacional e internacional, o que levou o
Ministério da Justiça no Brasil a convocar os Secretários de Justiça e organizações de proteção às mulheres para reuniões no
sentido de repensarem as políticas publicas protetivas para as brasileiras.
No dia 28 de dezembro de 2012, uma estudante de medicina indiana de 23 anos morreu após ter sido vitima de estupro coletivo
por mais de uma hora dentro de um ônibus na cidade de Nova Déli. Não bastasse ter sido estuprada, a jovem foi agredida com
barras de ferro e madeira na cabeça e lançada para fora do ônibus ainda em movimento. O ataque gerou protestos na Índia
assim como em outros países.
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A Dolce & Gabbana é uma marca internacional. Com filiais em diversas cidades, essa grife atinge públicos de várias faixas etárias já que assinam coleções não só de roupas, mas também de acessórios pessoais. Possuem um leque bastante diversificado
de produtos e é uma etiqueta respeitada e reconhecida no mundo da moda. Porém, com a fotografia da campanha, Domenico
Dolce e Stefano Gabanna viram sua grife ser alvo de protestos em países como a Espanha e Estados Unidos. Organizações de
defesa dos direitos das mulheres entraram com ações judiciais contra a empresa, o que a fez retirar as fotografias por definitivo em todos os países:
Após as duras críticas das autoridades espanholas contra a imagem em uma de nossas campanhas publicitárias (…) Dolce e
Gabbana anuncia a retirada de todos seus anúncios da Espanha para proteger a liberdade criativa que sempre caracterizou a
marca” (BBC, 2007).
Tanto a campanha da “Joalheria Nathan” como a da “Dolce & Gabanna” foram retiradas de circulação. As imagens polemizaram, levaram a questionamentos e a mobilização, principalmente por parte do público feminino, principal consumidor alvo
dessas marcas. Embora a “Joalheria Nathan” não esteja mais operando no mercado das joias, a Dolce & Gabanna segue no
mundo da moda como grande liderança, ainda utilizando as fotografias publicitárias como ferramentas de venda.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As fotografias publicitárias estão expostas a nossa disposição. Se fizermos uma busca pelos meios de comunicação, encontraremos diversas que expõem muitos temas. Vale reconhecer que este objeto já nos presenteou com anúncios que abordam
temas relevantes na construção de uma sociedade mais justa, assim como proporciona chamadas coletivas à reflexão crítica.
Um exemplo disso são as fotografias impressas nas carteiras de cigarro que alertam para o uso do tabaco e suas consequências na saúde dos consumidores. As imagens revelam finais trágicos e chocantes na vida dos fumantes e aqueles que as observam tem a oportunidade de repensar e refletir sobre o consumo do cigarro. Ou seja, essas fotografias ganham importância
significativa no sentido de alertar, educar, orientar e inclusive de salvar vidas.
Todavia, encontramos também valores totalmente inversos. Fotografias que revelam não apenas a Cultura Machista, mas
também homofobia, racismo, preconceito, violência contra o idoso, criança etc. Temas que atingem diretamente a dignidade
e direitos humanos. Quando essas imagens invadem os espaços sociais, sejam estes locais de formação ou não, carregam
simbologias que podem configurar um reforçamento de ideias hegemônicas, preconceituosas e centralizadoras, que ignoram
e silenciam as diferenças e a diversidade do mundo contemporâneo. Em nossa análise, evidenciamos a Cultura Machista nas
fotografias publicitárias de duas marcas distintas e pudemos então inferir que aquelas visualidades cristalizadas carregam
valores e podem direcionar pensamentos. Logo, indicamos que esses artefatos são fonte rica de produção de sentidos, significados e valores, sejam eles considerados bons ou ruins.
Fica então o questionamento: qual a intencionalidade em se reforçar a Cultura Machista na publicidade? O que o mercado da
moda ganha produzindo discursos de superioridade masculina? Por que atingir a dignidade do público que, em linhas gerais,
é quem mais consome essas marcas? Essas imagens são, no mínimo, “potencializadoras de ações, organizações e relações”
(BERTE, MARTINS, 2016) Talvez algumas aéreas do conhecimento como a sociologia e a educação expliquem, porém, o fato é
que em pleno século XXI, essas fotografias “remam contra a maré” das lutas encampadas pelas mulheres em todo o mundo.
Utilizam-se da reprodutibilidade técnica das imagens pelos meios de comunicação para venda da etiqueta inscritas em discursos machistas, promovem o desconforto e a banalidade da causa feminista.
As fotografias analisadas ganham uma aderência simbólica ao discurso da Cultura Machista. Elas podem contribuir para a
ideia injusta de desigualdade entre homens e mulheres, interferindo em nossos meios, transformando a imagem em informação através da qual enxergamos a sociedade, a história e a cultura. (BERTÉ; TOURINHO; MARTINS, 2013). Em tempos de
feminicídio, estupro coletivo e violência, o machismo ganha espaço através desses artefatos. Há então o distanciamento das
pautas do movimento feminista, principalmente no que diz respeito à valorização da mulher, sua identidade, cultura e liberdade. Quanto mais consumidas nos meios de comunicação, mais naturalizadas serão as ideias machistas e menos chance
teremos de reais transformações na mudança desse pensamento.
Nesse sentido, estando submetidas à lógica da Cultura Visual, as fotografias reproduzidas e disseminadas em diversas esferas
sociais configuram campo de reprodução de sentidos, valores e ideias. Assumem o caráter pedagógico da cultura, pois possibilitam através do consumo o conhecimento de valores (considerados contemporâneos) através das imagens. (TOURINHO
&; MARTINS, 2015) A campanhas publicitárias mencionadas são exemplos disso. Reverberam o poder de comunicação das
imagens com seus discursos, assumindo uma didática cultural. Materializam ideologias e relações de poder que podem representar, como no caso do tema deste artigo, uma ameaça aos avanços dos direitos das mulheres.
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RESUMO
Estes escritos nascem como desdobramento das oficinas de imagens realizadas pelo LEAM - Laboratório de estudos e aprontos multimídia, dentro do projeto de pesquisa Educação das relações étnico-raciais na cultura digital. Essa pesquisa pretende
lidar com os desafios que ainda nos impedem de compreendermos melhor como as desigualdades produzidas nas relações
étnico-raciais podem ser pensadas/problematizadas na chamada cultura digital. Nossas escolhas teórico-metodológicas nos
levam ao estudo do uso de algumas metáforas do campo da fotografia/da produção imagética para que estas, num paralelo
com as metáforas do campo da produção de conhecimentos, da arte nos ajudem a pensar em embates, demandas e questões
do campo das relações étnico-raciais. Para nós está em jogo pensarmos algumas dimensões da imagem, nas produções culturais possíveis: a imagem como produção de imaginários, como produção da nossa subjetividade, dos nossos conceitos e
pré-conceitos; os usos da fotografia e seus efeitos, como a produção de determinadas maneiras de ver e, consequentemente,
com a produção de invisibilidades. O texto, então, pretende nos ajudar a pensar no esforço por desnaturalizar “visões” racistas de determinadas imagens em determinados espaços-tempos. Ou seja, as formas de compormos determinadas imagens
e a produção/reprodução de determinadas pedagogias do olhar. Oportunidades para pensarmos, também nas imagens não
visuais, a partir das narrativas, ou seja, a palavra como produtora de imagens e de sentidos para as coisas do mundo.
Palavras chave: dimensões da imagem; produção de sentido; fotografia; narrativas; relações étnico-raciais.
1. A NOSSA RELAÇÃO COM AS IMAGENS
Este texto nasce como um dos esforços para enfrentar os desafios do projeto de pesquisa Educação das relações étnico-raciais
na cultura digital (2015). Desafios que ainda nos impedem de compreendermos melhor como as desigualdades produzidas nas
relações étnico-raciais podem ser pensadas/problematizadas na chamada cultura digital. Será que tais desigualdades, muitas
delas históricas, aprofundam-se, renovam-se ou são reinventadas? As tecnologias da informação e da comunicação (TICs) poderiam contribuir para uma educação mais democrática? Como pensar as TICs para além das suas dimensões instrumentais?
Como pensar as produções imagéticas na cultura digital?
Obviamente que as questões abordadas aqui investem nas nossas condições para pensarmos na imagem, na visão como elementos tidos como fundamentais para a produção de conhecimentos. O projeto de pesquisa citado e as ações que decorrem
dele investem fundamentalmente na formação de professores e as implicações das experiências dos sujeitos da educação e
as suas relações com o mundo.
A tentativa, neste texto, é apresentar algumas escolhas teórico-metodológicas. Uma delas, que se desdobra em outras, é o
uso de algumas metáforas usadas no campo da fotografia para que estas, num paralelo com as metáforas do campo da produção de conhecimentos, da arte - pesquisas, práticas pedagógicas e outros processos criativos - nos ajudem a pensar em
alguns embates, em algumas demandas, em algumas questões que permeiam a vida acadêmica. As formas de compormos
determinadas imagens e, consequentemente a produção/reprodução de determinadas pedagogias do olhar. Questões que
têm sido pensadas a partir de alguns paralelos entre as metáforas e os movimentos que orientam qualquer fotógrafo (mesmo
que alguns não se deem conta) e as exigências dos procedimentos investigativos ou didático-pedagógicos: o que colocar no
quadro (no enquadramento) e o que deixar de fora? O que mostrar e o que esconder? O que ajuda a naturalizar, reforçando de1. Esse texto está baseado no artigo Imagem, visão e conhecimento: modos de ver, modos de dar a ver, publicado em 2016 pelo Profº José Valter Pereira
(Valter Filé), no livro O ato de educar em uma língua ainda por ser escrita, organizado pelos autores: Walter Omar Kohan; Sammy Lopes; Fabiana Martins.
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terminadas maneiras de ver, determinadas estéticas e o que oferecer como deslocamento? Que ética do olhar orienta nossos
planos, nossos ângulos, nossas sequências, nossas produções? As condições do nosso olhar: o que olhamos? Como olhamos?
Do que desviamos o nosso olhar?
No projeto de pesquisa2 citado acima, temos trabalhado com oficinas de imagens (entre outras) orientadas para trabalharmos
sobre “modos de ver e modos de dar a ver”. Colocamos atenção no papel preponderante da imagem que impregna os espaços
virtuais - redes sociais, blogs, sítios, etc. - em tal profusão que alguns de nós temos dúvidas se ela se vale pelo que mostra,
pelo que pretende materializar, ou pelas velocidades vertiginosas das suas passagens, mixagens e remixagens, como rastros.
Oferecemos, ainda nas oficinas, oportunidades para lidarmos com as imagens não visuais, ou seja, naquilo que temos produzido anteriormente ao visto, ao “visualizado”. Aqui entram as narrativas como forma de lidar com a palavra como produtora de
imagens e de sentidos às coisas do mundo. Numa das atividades, oferecemos a seguinte narrativa:
“Ouvi e contei essa história várias vezes. O personagem principal é o diretor de uma escola pública de uma cidade do Vale do
Paraíba, região que fica no caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro. Negro, viveu várias vezes a mesma situação: alguém
chega na escola para falar com o diretor e, sem conhecê-lo, dirige-se até o local onde informam que ele estaria. Sempre acontece de ele estar com o secretário da escola, que é branco. Invariavelmente as pessoas se dirigem, sem titubear, ao secretário
certas de estarem falando com o diretor da escola. Muitos, nem ao menos percebem a sua presença. Depois, tentam esconder
o desapontamento quando o secretário desfaz o “equívoco”.” (FILÉ, 2016:211).
Em seguida tentamos pensar sobre como se adquire tamanha certeza? Como se aprende isso? Como se elege determinados
personagens como possíveis para determinados espaços tempos e como se cria a impossibilidade e a invisibilidade de outros?
De que maneiras se fabricam essas imagens que passam a nos orientar?
Falar de imagem implica falarmos de visão e de conhecimento. Implica falarmos de uma espécie de antevisão, ou seja, uma
visão que vai em busca de confirmação daquilo que já sabemos/queremos ver para repetirmos o já sabido?
Assim, neste texto, as escaramuças tentam levar em consideração algumas dimensões da imagem, prestando atenção (sempre) nas produções culturais possíveis. Ou seja: sua produção, sua materialidade e seu entorno sociotécnico; a imagem como
produção de imaginários, como produção da nossa subjetividade, como produção dos nossos conceitos e pré-conceitos; os
usos da fotografia e seus efeitos que podem ajudar na reprodução do mesmo, como produção de determinadas maneiras de
ver e, consequentemente, com a produção de invisibilidades. Esta última dimensão pode nos ajudar a pensar sobre os modelos considerados válidos e aqueles que devem ser eliminados ou reforçados como falta, impossibilidade. Portanto, pode nos
ajudar a pensar nas relações étnico-raciais e o reforço de determinadas “visões” racistas com a repetição e a naturalização de
determinadas imagens em determinados espaços-tempos. Espaços-tempos que estão organizados para determinadas cenas,
para determinados personagens. Uma organização do mundo segundo alguns critérios que se naturalizam. Se não vejamos:
Será que é indiferente a cor da pele para imagens produzidas em diferentes situações na vida cotidiana? A proliferação de
imagens de um determinado padrão de beleza, de um determinado fenótipo em determinados cenários não atuariam como
uma “didática” que nos ajuda a aprender as “formas de ver corretas” para reconhecer e até rejeitar (ou, no mínimo, estranhar)
outros tipos de imagem em determinados contextos?
2. ENTRE O FOTÓGRAFO E O PESQUISADOR
Uma fotografia sempre oferece uma didática da visão, como todo pesquisador, aliás. Podemos começar colocando essa tal
didática da visão como ponto de força para pensar o fotógrafo (e o pesquisador, talvez), o ato fotográfico como o intermediário:
aquele que está entre os mandatos que lhe ofereceu o mundo e aquilo que ele oferece na fotografia, na imagem produzida para
lidar com tais mandatos - os modos de ver, os modos de dar a ver dentro de uma determinada didática da visão (ou do esforço
para a rasura de determinadas didáticas).
Talvez caiba nos perguntarmos: Como fugir do lugar que parece já nos reservado mesmo antes de nos colocarmos na cena,
para o ato fotográfico (para a pesquisa, para a prática pedagógica)? Como poderíamos nós, ao nos colocarmos entre o que
nos formou/forma e o modelo - a cena a ser fotografada (abordada) - darmos outras possibilidades de se ver o mundo supostamente já sabido? Seria essa a nossa luta, buscar outros pontos de fuga como outras possibilidades de ver e de dar a ver?
Aviso: caso não consigamos ter sucesso nos desafios que nos tocam, ou seja, encontrarmos novas formas de vermos, de
darmos a ver, ao menos poderíamos descartar as nossas certezas de que estamos representado o mundo, de que estamos oferecendo o real com as imagens que produzimos, que propomos. Talvez possamos enfatizar nas nossas empreitadas que o que
estamos oferecendo são apenas as nossas possibilidades de ver e que estas não eliminam outras. Mais que a representação
do real, o que talvez possamos oferecer, nas imagens produzidas, sejam dispositivos que forcem o pensamento a pensar, como
nos sugere Deleuze. Uma espécie de exercício prático daquilo que Boaventura de Souza Santos chama de Sociologia das Ausências (2002). Pensar sobre o que está sendo mostrado e como o mostrado pode nos forçar a irmos para fora do quadro, em
algumas circunstâncias. Vermos como um contínuo, tomando a imagem materializada como parte. Mais do que foi mostrado,
às vezes é o que ficou de fora que parece gritar, que pretende nos convocar a pensar.
2. O projeto de pesquisa se desenvolve a partir de atividades de experimentação de usos das linguagens da cultura digital - fotografia, audiovisual e paisagens
sonoras - com estudantes da UFRRJ.
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3. O OLHAR E O OLHADO
Muitas das vezes a composição escolhida (ou naturalizada), para a produção de uma imagem, coloca no centro aquilo que
supostamente é o mais importante. Uma didática que nos ensina a ver, que nos ensina o que supostamente há para ver. Um
exemplo possível está na pintura de Pedro Américo, “O grito do Ipiranga”3. A imagem que representaria a inauguração do Brasil
como um império “independente” de Portugal. O quadro que está no Museu Paulista e mede 4, 15 x 7, 60. Ele, o quadro, tenta
dar ar imponente ao fato e ao personagem central em destaque que é D. Pedro I. A obra d e Pedro Américo, terminada em 1888,
sofreu muitas críticas, inclusive de ser plágio de um outro quadro pintado por Ernest Meissonier, Batalha de Friedland, uma das
batalhas enfrentadas por Napoleão Bonaparte e seu exército.
Mas o que nos interessa no quadro não são as polêmicas que este gerou ou seus dados históricos. O que nos interessa é a sua
função como peça didática, como dispositivo para a educação do olhar, como educação daquilo que devemos ver, daquilo que
devemos considerar no visto. Quem de nós escolarizados não fomos expostos a esta imagem nos livros didáticos (e em certa
época em capas de cadernos), nos murais das escolas durante a comemoração da independência? Essa imagem nos educou
de alguma forma sobre aquilo que é importante neste fato histórico. O professor, e também autor deste texto, costuma perguntar a estudantes do curso de Pedagogia onde trabalha se alguém lembra da tal imagem. Um número esmagador de estudantes
ainda lembra. A segunda pergunta (sem mostrar a imagem, apenas recorrendo à memória da turma), é sobre o que da imagem
ficou retido e que ainda é possível ser descrito. É perguntado, então: O que tinha na imagem? De que era composta a imagem?
A maioria esmagadora das respostas dão conta de que ela retrata o ato da independência do Brasil. Mostrava D. Pedro com a
espada em punho dando o grito do Ipiranga, com soldados à sua volta. Depois desta conversa o professor mostra a imagem e
pergunta: O que mais, além de D. Pedro e dos supostos soldados, tem na imagem?
Aos poucos a turma vai se dando conta de que havia na imagem, desde sempre, um grupo de pessoas comuns, provavelmente
trabalhadores, agricultores, gente do povo, assistindo a tudo aquilo no canto da cena. Pouco a pouco vão percebendo que
aqueles personagens “representam” o povo brasileiro. Trabalhamos então o fato de que as “representações” da história, dos
personagens importantes tratados pela educação, ainda hoje desconsideram o povo, esse mesmo povo que hoje entra nas
universidades e não são reconhecidos/reconhecíveis como alunos esperados e, em muitos casos, são convidados a se esquecerem de quem são para se fingirem outros, para ocuparem-se daquilo que interessa aos grupos que sempre ficam no centro
das imagens históricas. Quem foi capaz de ver os personagens que estão na margem da cena? Quem porventura foi capaz de
estabelecer relações entre a cena da independência e a vida do povo brasileiro, ou seja, a relação entre o centro da cena e a
periferia? O que podemos pensar sobre o que não está no quadro? O que ainda não sabemos ver?
4. A FOTOGRAFIA
Poderíamos abordar a fotografia a partir de diferentes possibilidades, mas, optamos por começar recorrendo a Boris Kossoy
(2005) e as sugestões que ele nos faz de pensarmos na ideia de que “fotografia é memória e com ela se confunde” (p.40). Esta
ideia, aparentemente óbvia e simples, nos leva a pensar naquilo que o autor vai trabalhar a partir daí, ou seja, as “realidades das
fotografias”. Para Kossoy existiriam múltiplas faces e elas estariam implicadas. Nas palavras do autor:
“A imagem fotográfica tem múltiplas faces e realidades. A primeira é a mais evidente, visível. É exatamente o que está ali,
imóvel à nossa vista, na aparência do referente, isto é, sua realidade exterior, o testemunho, o conteúdo da imagem fotografada
(passível de identificação), a segunda realidade. As demais faces são as que não podemos ver, permanecem ocultas, invisíveis, não se explicitam, mas que podemos intuir; é o outro lado do espelho e do documento; não mais a aparência imóvel ou
a existência constatada, mas também, e sobretudo, a vida das situações e dos homens retratados, desaparecidos, a história
do tema e da gênese da imagem no espaço e no tempo, a realidade interior da imagem: a primeira realidade” (Kossoy, 2005:9)
Kossoy nos convida a pensar sobre uma dimensão da fotografia que é a memória. Mas, quais seriam os movimentos da memória que nos interessam aqui? Vamos chamar o autor mais uma vez:
“Quando apreciamos determinadas fotografias nos vemos, quase sem perceber, mergulhando no seu conteúdo e imaginando
a trama dos fatos e as circunstâncias que envolveram o assunto ou a própria representação (o documento fotográfico) no
contexto em que foi produzido: trata-se de um exercício mental de reconstituição quase que intuitivo. Veremos que a reconstituição - quer seja ela dirigida à investigação histórica quer à mera recordação pessoal - sempre implicará um processo de
criação de realidades, posto que elaborada por meio das imagens mentais dos próprios receptores envolvidos” (ibidem)
E essa criação de realidades não se limita ao momento de estudo, de exame, de fruição da fotografia. Parece que a fotografia é
uma das maneiras de reforçar determinadas “visões” que temos do mundo, de estranharmos determinadas coisas que vemos,
de deixarmos de enxergar outras.
A imagem fotográfica vale pelo que exibe no seu quadro, como escolha, e da relação que ela (a imagem) estabelece com os que
a veem. Uma escolha que elege mostrar/produzir uma imagem entre tantas outras possíveis. Escolha por uma determinada
forma, não de mostrar o mundo, mas de dizer como se vê o mundo, que é uma forma de recria-lo.

3. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_ou_Morte_(pintura). Acesso em 12/06/2017.
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As imagens disponibilizam possibilidades de pensarmos sobre a percepção que temos delas e das nossas ações. Nessa direção vai o trabalho de Henri Bergson, sobretudo em seu livro Matéria e Memória (1990). Bergson nos propõe que o ato de
ver é uma solicitação à ação. Uma ação que se instaura a partir da percepção da imagem. Perceber é agir virtualmente sobre
algo. O olhar manipula nosso esquema sensório-motor de ação e reação a partir dos estímulos que recebemos. Opera uma decomposição do percebido em função da sua utilidade para nós. Numa imagem, o que assegura o nosso deslocamento em seu
interior é o deslocamento do nosso próprio campo visual (Bentes, 2006). As imagens certamente contribuem para as nossas
mobilizações, para as nossas movimentações em torno daquilo que ela nos oferece como referente no encontro com as nossas
subjetividades e como movimento de subjetivação. Mas, será que a repetição de determinadas formas de ver e de dar a ver não
podem contribuir com a certa “atrofia” das nossas capacidades de locomoção, de mobilização, uma espécie de consolidação
de uma certa ética do olhar, como nos sugere Susan Sontag (1983)?
Kossoy nos sugere que o mundo tornou-se de certa forma “familiar” após o advento da fotografia (KOSSOY, 2001, p. 26). Podemos usar a afirmação do autor para nos perguntarmos: o que entendemos por “familiaridade”? Seria algo ligado ao sentimento
de próprio, de próximo, de pertencimento, de costume, de hábito? Alguma coisa que nos leva a pensar naquilo que sempre
vemos porque está sempre perto, que temos alguma relação de re-conhecimento. Mas, justamente por isso, temos mais dificuldades de enxergar certas coisas que não são tão familiares. Se for assim, o familiar também poderia ser aquilo que não
nos causa mais estranheza, que já naturalizamos? Familiar seria a forma naturalizada de organizar as nossas possibilidades
de ver que repercutiram sobre as nossas aceitações sobre as formas de organizar o mundo? Seria a familiaridade um acordo
intersubjetivo para a aceitação do mesmo?
Talvez devêssemos nos perguntar o que já naturalizamos e quais imagens e pontos de vista são reforçados nestas naturalizações? Podemos pensar na propaganda, em muitos livros didáticos, nas imagens das mídias hegemônicas, nas imagens
que enfeitam nossas casas. O que essas imagens nos ajudam a naturalizar? Quais “modelos” estão sendo reforçados? O que
ajudam a mostrar e o que ajudam a esconder com o que mostram? O que nos ensinam sobre a ocupação dos espaços? Quem
pode estar em que lugar? O que não nos chama mais a atenção e o que nos causa ainda desconforto?
As imagens nos ajudam a educar a nossa visão, as nossas possibilidades de ver e as nossas cegueiras. Naturalizamos certas
imagens apenas pela presença de determinados personagens, de determinada raça, de determinada classe social com determinado tipo físico em contextos, paisagens e cenas. Contextos, paisagens e cenas que já aprendemos serem “adequados ou
inadequados”, dependendo da imagem que fazemos dos seus integrantes. E assim vamos nos familiarizando, naturalizando,
eliminando outras possibilidades de ver o mundo. Assim, também, talvez nos afastamos daquilo que (supostamente) não nos
diria respeito por ser algo longínquo (e talvez produzido como inexistente), por estar fora do nosso “quadro”.
Talvez fosse importante, então, fazermos um exercício de desnaturalização das imagens que nos produzem como uma das
possibilidades de agirmos sobre o que produzimos. Podemos começar fazendo uma espécie de inventário imagético daquilo
que consumimos, aquilo que nos atinge e o que produzimos: Que tipos de imagens vemos? Em que tipos de imagens acreditamos? Que situações cotidianas as imagens que nos alimentam reproduzem? Que tipo de fotos fazemos e que tipo de fotos
nos param (nos param para olharmos com calma, para pensarmos sobre elas)? Se é verdade que o nosso olhar é o resultado
de construções da/na cultura a partir das imagens que nos são “familiares”, o nosso olhar está familiarizado com o quê? Será
que esta familiarização não é o resultado de uma “didática” da produção de uma determinada maneira de ver? Será que vemos
o que podemos ver ou será que só vemos o que já sabemos ver? Será que não estamos presos a determinados pontos-de-vista
(que são lugares criados pela perspectiva clássica para nos colocar num determinado lugar e prevenir da possível curiosidade
da nossa visão)? De prevenir ou de nos desestimular certos “movimentos”, certos deslocamentos, certas posições que nos
possibilitariam ver as coisas também de outras maneiras?
5. PRODUZIR-NOS PELAS IMAGENS
Infelizmente ainda não vai ser aqui que nos dedicaremos ao aprofundamento de algumas questões sobre o ato fotográfico.
Questões do tipo: de que ele é feito? O que se passa na solidão do fotógrafo no momento da suspensão da sua respiração,
quando este se prepara para flagrar o instante que poderá perdurar? Como as tecnologias atravessam e alteram esse instante? O que selecionar, quando o mundo se apresenta tão vasto, mesmo quando nosso objetivo é perpetuar o olhar perdido e
distante de uma criança? Como podemos trabalhar pela “des-familiarização” das possibilidades de ver o mundo, das formas
hegemônicas de sua organização? Tais movimentos podem ajudar também com a desnaturalização dos movimentos das
cidades, para a des-invisibilização de certos personagens, e para inserir outras imagens na equilibrada e bem composta cena
burguesa, branca, cristã.
A fotografia mais do que mobilizar modelos geométricos e óticos põe em marcha os meios visuais que passam a vigorar, também, como modelos cognitivos e perceptivos de uma época. Depende, não apenas de um aparato mecânico - câmera - e um
modelo (referente), mas daquilo que preexiste ao ato de fotografar, ou seja, aquilo da cultura, da subjetividade do fotógrafo que
vai incidir sobre as suas decisões sobre o que mostrar e o que esconder. Nenhum ato de fotografar pode ser considerado como
um ato banal, sem referentes, isolado em si mesmo. Este ato revela a reação do fotógrafo (e podemos pensar no pesquisador,
também) ao que se apresenta a ele, um tempo-espaço a ser traduzido, a ser registrado. Como reagimos a esses momentos?
De que são feitas as nossas escolhas? Que cenas construímos e a que modelos de sociedade ela se presta a reforçar? Será
que as nossas propostas de produção de imagens não fazem parte da proliferação de imagens que trabalham pela reprodução
sempre de um mesmo modelo?
IMAGEN, CULTURA Y PRODUCCIÓN DE SENTIDO

59

Muitas são as possibilidades de pensarmos sobre as nossas escolhas - e sobre a nossa relação com a fotografia, pois para um
profissional, suas escolhas serão mais apuradas pelos ditames de uma técnica, de uma arte, embora ele também não consiga
escapar da atuação da sua subjetividade. E, ainda, as intervenções da/na cultura. Aquilo que incide sobre um tempo, sobre estes tempos. E alguns autores têm designado estes tempos atravessados pela chamada cultura digital. Uma cultura produzida
em torno das TICs.
Pensar a fotografia na cultura digital nos convida a nos envolvermos na sua proliferação. Pensar sobre o retorno desta profusão de imagens como proliferação, muitas vezes, do mesmo. Ou seja, tentar levantar alguns aspectos da influência da
banalização da fotografia, já que muitos aparatos hoje produzem imagens e tais imagens são oferecidas ao público quase que
instantaneamente nos blogs, flogs, redes sociais, mensagens de celulares, etc. Tal profusão, velocidade e fluxos estão reconfigurando os modos de ver, de produzir, de produzir-se.
No lugar das imagens que pretendiam fazer um testemunho, dar conta de uma realidade, hoje as imagens produzidas, principalmente pelos mais jovens, parecem que se contentam em ser imagens-rastros, imagens-ruídos, ou seja, imagens que
aparentam duvidar da sua capacidade de representação, da sua possibilidade de verdade, de relação com um referente. São,
muitas delas, testemunhos de perenidade já que parecem ser atravessadas pelo anúncio de sua superação, já que elas são
apenas parte do fluxo contínuo de mensagens, muitas das vezes, de exacerbação narcísica.
Parece que esta é uma época em que a fotografia (como metáfora de modelos cognitivos), usada pelos mais jovens nas mídias digitais, experimenta o elogio do efêmero, da velocidade, da urgência, da superação de uma imagem por outra. Parece
que o que está em jogo não é mais ver uma imagem ou uma coleção delas. O que parece estar em jogo é uma movimentação
constante onde a imagem é apenas um detalhe daquilo que se coloca como elemento de mediação das relações, das autoproduções. O ato fotográfico parece um ato de consumo, de consumição (ou de comichão) das imagens, mixadas e remixadas
incessantemente. De toda forma, cremos que podemos ainda falar de produção de imagens, de fotografias como desafio para
pensarmos as nossas condições de possibilidades para as nossas tarefas acadêmico-pedagógicas. Portanto, vamos tentar
usar a fotografia - as metáforas do seu ato de composição - como analogia dos atos de produção de conhecimento. Sugerimos,
como exercício, que possamos pensar os movimentos do pesquisador, do estudante, do professor a partir das metáforas usadas no ato fotográfico. Ou, pelo menos, aquilo que serve de referência para pensarmos a produção da foto como referência para
a produção de conhecimentos. O encontro do fotógrafo com a sua cena, com o seu campo de trabalho, talvez possa ser pensado como o encontro do pesquisador, do aprendente, do ensinante com o seu campo de estudo, com o seu campo de pesquisa.
6. EXERCÍCIOS DO OLHAR
Os cursos de fotografia (ou da lida com imagens visuais na educação), que tem acontecido a partir do projeto de pesquisa citado (FILÉ, 2015) baseiam suas propostas (com algumas variações), fundamentalmente, na ideia de trabalharmos a articulação
de duas dimensões que acreditamos serem importantes para a produção de imagens: a primeira, considerando que existem
algumas informações importantes para se fazer uma fotografia, que existe um trabalho mais técnico - o trabalho que envolve o
ato fotográfico, a relação com a câmera, com o enquadramento, a composição da imagem etc.; e, a segunda dimensão, um trabalho de consideração mais epistemológica sobre as questões que envolvem a fotografia, a visão e a produção de conhecimentos e os modelos cognitivos disponíveis e disponibilizados. Questões que podem nos ajudar a estabelecer conexões entre o ato
fotográfico e a pesquisa acadêmica, a produção de conhecimentos, as maneiras de ver (e dar a ver o mundo) reconstruindo-o,
reinventando-o. Então, pretendem (os cursos) articularem-se traçando um paralelo entre as duas dimensões: o ato fotográfico
e a produção de conhecimentos, a partir de algumas metáforas que governam a ambos. Por exemplo: podemos trabalhar sobre
a importância da visão para o ato de fotografar e para as condições de ver o que precisamos ver na pesquisa. Nesse sentido,
visão e fotografia são inseparáveis, assim como visão e conhecimento. Isto porque a relação visão e conhecimento está na
trajetória do pensamento ocidental, desde muito tempo.
“Na altura dos séculos VI e V a.C., a faculdade da visão e o atributo do conhecimento tinham-se juntado na palavra grega
‘theorein’, significando tanto “ver” quanto “saber”. A partir daí, o conhecimento era um registro da visão. A ignorância, consequentemente, torna-se uma falta de conhecimento decorrente de os objetos não serem visíveis (…)” (Hamilton-Paterson, apud
Alvares, 1996:20).
Porém, muitos de nós temos compreendido a visão como algo relacionado à um órgão e todos que não tenham deficiência
visual estariam aptos a ver, bastaria abrir os olhos. Assim, pensamos que temos acesso à realidade e fazemos fotos da “realidade”. Também nas nossas pesquisas supomos ver tudo o que há para ver, supomos ver a realidade que se apresenta.
Portanto, ver, um atributo da visão, compreende outros sentidos. Como nos adverte von Foerster (1996), em um artigo sobre
visão e conhecimento. Não vemos com os olhos, mas através deles, diz o autor. Ver/perceber, então, não se restringe ao olho e
a sua relação com os objetos, pois não vemos com os olhos, mas através deles. Vemos o que podemos ver, o que já sabemos
ver. Vemos com aquilo que a nossa subjetividade - nossos valores, nossas crenças, nossos gostos, nossas preferências, etc. nos permitem ver. O que vemos não alimenta os olhos, alimenta o nosso imaginário, confirmando, ampliando ou modificando
os nossos sentimentos, movimentando, acionando valores e contaminando aquilo que supomos incontaminável que é a nossa
razão.
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7. FINALIZANDO (POR ORA…)
Assim, as propostas dos cursos de fotografia – das ações a serem desenvolvidas na/pela pesquisa - desenvolvem-se a partir
das considerações das condições para o trabalho do fotógrafo e do professor-pesquisador-estudante diante do seu “assunto”,
diante dos seus desafios: os lugares que escolhemos para nos colocar na nossa relação com as coisas, na nossa relação com
o mundo e a consideração das suas precariedades em dar conta da representação. Nossos planos (tipos de enquadramentos),
nossas movimentações (a busca por diferentes ângulos, por diferentes posições). A busca de outras éticas, de outras estéticas para tentarmos outras possibilidades de ver e de dar a ver. Tentar des-invisibilizar aquilo que ainda não se pode e não
se sabe ver. Tentar inter-romper os processos de reafirmação do mesmo, da imagem como rebatimento da realidade. Tentar
possibilidades de complexificação de tal “realidade”. Isso requer não apenas um bom equipamento ou um bom referencial
teórico-metodológico, como pensamos muitos de nós. Depende, também, das nossas disponibilidades, da capacidade de reconhecermos os nossos limites e da nossa capacidade de nos deslocarmos, de nos mo-vermos, de nos com-movermos com
os outros e com o mundo.
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RESUMEN
Este trabajo desarrolla una reflexión que destaca las imágenes, cuyo poder de representación consideramos evocador para
pensar al mundo y pensarnos a nosotros, siendo además disparadoras de modos de reflexionar e indagar hacia la producción
de sentido y elaboración de narrativas, en particular con respecto a aquellas imágenes presentadas como forma de activismo
visual de crítica y de resistencia, con representación de protesta. Elabora sobre las visualidades en esa especie de narrativa de
enunciación política en espacios del cotidiano, que emerge del clandestino y que retiene una memoria incómoda para aquellos
que luchan por comunicar francamente sus sentimientos políticos, interrogando y creando un vínculo con una audiencia aún
si la misma es transitoria. Apunta que como efecto, se produce una ocupación espacial que saca a flote todo lo disimulado
y nivelado, revelando un campo social de poder y posición dominante en el dictado de reglas que influyen sobre las relaciones estructuradas que tienen lugar y afectan el espacio público. Afirma que las visualidades son el elemento que inquieta la
estructura organizada del entramado social y de la sugerida sociabilidad urbana, en las operaciones realizadas tanto por la
ciudadanía como por los productores de visualidades que proceden a una conquista «topográfica» del espacio público, en
cuyas elecciones de intervención y de itinerarios subyacen significados. Entiende que se trata de tácticas del hacer que toma
posición, e incide en el territorio de lo político en la acción que tiene lugar por medio de lo interpelado en las imágenes con su
capacidad de indagación y de respuesta.
Palabras-clave: Visualidades, narrativas, resistencia, activismo, espacio público.
INTRODUCCION
Este trabajo destaca las imágenes, cuyo poder de representación consideramos evocador para pensar al mundo y pensarnos
a nosotros, siendo además disparadoras de modos de reflexionar e indagar hacia la producción de sentido y elaboración de
narrativas, en particular con respecto a aquellas imágenes presentadas como forma de activismo visual de crítica y de resistencia, con representación de protesta.
El abordaje que desarrollamos se basa en los resultados de una investigación (Rodrigues, 2017) sobre intervenciones visuales
producidas para desarticular un conflicto, cuestionar la memoria oficial y reasignar los relatos en reclamos políticos-simbólicos aún de expresión efímera1, producto del control social, en una narrativa comprometida en la que las visualidades actuaban
como facilitadoras de la comunicación y mediaciones.
La recepción de imágenes por tanto y los nuevos significados que estas adquieren en el espacio público, comprometen la mirada ciudadana, produciendo, racional o afectivamente, una confrontación o un impacto al reapropiarse y al re-semantizar la
narrativa de la imagen, subordinada a fines políticos, en ese espacio de inscripción y representación, que es al mismo tiempo
lugar límite para la manifestación o divulgación de lo no permitido.
En este sentido, nos interesa tratar las visualidades en esa especie de narrativa de enunciación política en espacios del cotidiano, que emerge del clandestino y que retiene una memoria incómoda para aquellos que luchan por comunicar francamente
sus sentimientos políticos, interrogando y creando un vínculo con una audiencia aún si la misma es transitoria.
1. IMAGEN, VISUALIDADES Y NARRATIVA. DISCURSO Y TERRITORIOS
Para el desarrollo de este trabajo se pensó sobre lo visual en términos de significación cultural, prácticas sociales y relaciones
de poder en las cuales están insertas, tomándose un espacio de interacción, con las imágenes puestas «en relación, construyendo narrativas visuales y utilizando estrategias favorables de intertextualidades» (Hernández, 2014: 337).
Como concepto de «visualidad» tomamos la forma de experimentar y concebir en el carácter construido, social y condicionado
de la visión, con las imágenes producidas y difundidas siendo analizadas a través de un giro hacia las formas de ver e interpretar en asociación con otros campos de conocimiento, formas de pensamiento, y significados culturales.
1. La investigación se desarrolló con la provocación de contribuir desde una mirada interdisciplinaria, a interpretar la apropiación de los conflictos sobre desapariciones forzadas en vigencia de la democracia, que afectan la lucha y la memoria sobre la represión y la violencia en Argentina y Brasil, por medio de lo que
se narra y se lee en las intervenciones estéticas, mediante los usos en la relación del espacio público, y en la expresión y eficacia simbólica del reclamo. Como
práctica de resistencia, por su misma condición fugaz y gracias a los recursos de mundialización y de organización en redes, tales visualidades pueden surgir
(y ser censuradas) en distintos puntos del globo, esparciendo la demanda o protesta sin detenerse en el aspecto territorial, por más que su representación
esté, en sí, plasmada en espacios del cotidiano.
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Siendo así, afirmamos que lo visual intermedia y viabiliza interpretaciones hacia la producción de narrativas. Nos referimos
por ende a que la visualidad da la posibilidad de incorporar una textualidad (y la consecuente legibilidad) a ese soporte, incluso
con un status meramente figurativo en la cuestión de lo que nos dicen las imágenes como representación para activar o hacer
presente una demanda.
Esta «narrativa» descubre el significado subentendido y lo refleja en la superficie, volviéndolo perceptible, en un proceso comprensivo-interpretativo de la forma y el querer-decir. Si de acuerdo a Emmanuel David «los métodos visuales de investigación
en la comprensión de aspectos de la vida cotidiana mediante la fijación de momentos fugaces e interacciones mediadas, [son
útiles] para revelar profundos acuerdos sociales y estructurales» (David, 2007: 232), con la profusión de mensajes comunicados en las visualidades, se adquiere otro sentido para reinterpretar hechos de conflictos, en configuraciones excepcionales de
revueltas y manifestaciones sobre el poder, las desigualdades y los antagonismos, marcados por la inestabilidad y el cambio
como materia prima.
Sostenemos que las imágenes de las visualidades retienen un simbolismo y establecen una idea que encierra un gesto inquieto dentro de las capas de experiencias y de sus relatos, compitiendo y disputando su inscripción hegemónica, conduciendo,
paradójicamente, hacia un espectro complejo. En este punto hablamos del carácter reflexivo de las visualidades, reconociendo
el campo de acción crítico-estético-político del arte y los escenarios de intervención, para difundir cuestiones y causas que
pueden re-territorializarse tanto el medio de presentación, como la reivindicación política que la carga semántica de la imagen
pone a descifrar.
Ahí en la multiplicidad de superficies discursivas que se van estructurando es donde «los puntos de vista conflictivos son
confrontados sin cualquier posibilidad de reconciliación final» (Mouffe, 2013: 90). En ese contexto de espacios públicos del
cotidiano, considerado en torno a lo político, «la dimensión crítica [del arte] consiste en hacer visible lo que el consenso dominante tiende a esconder y anular» (Mouffe, 2013: 93).
Tal vez se quiera reconstruir fragmentos de la memoria sobre conflictos por este medio de visualidades, restituyendo a los
vestigios de los procesos un significado arrojado al exterior y al cual no se puede ser indiferente. Con el tipo de repertorio de
resistencia visual referido en Rodrigues (2017), los productores de visualidad «[…] interrumpen en el mundo cotidiano, con
el objetivo de criticar, satirizar, perturbar, agitar y así crear una conciencia social e incluso abogar por el cambio social. En el
proceso […] activan nuestros espacios urbanos como lugares de florecimiento de la democracia, mantienen vivas nuestras
ciudades con su creatividad y potentes ideas, e involucran a nuevos públicos.» (Mccormick, 2010: 306).
Como efecto, se produce una ocupación espacial que saca a flote todo lo entonces disimulado y nivelado, revelando un campo
(sociológicamente determinado, un campo social de acción) de poder y posición dominante en el dictado de reglas que influyen
sobre las relaciones estructuradas que tienen lugar y afectan el espacio público.
1.1 La experiencia visual en lo cotidiano territorializando el espacio público
Nos interesa para este abordaje enfocarnos en la relación entre la estética y la política, en una pluralidad de formas que hacen
el conjunto de las experiencias de acción en lo visual; sin descuidar en ningún momento un marco de análisis cultural y social
más general, Rancière dice que «El arte consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar material y simbólicamente el territorio común […] como forma de ocupar un lugar en el que se redistribuyen las relaciones entre los cuerpos, las imágenes, los espacios y los tiempos. […] el arte es político por la distancia misma que guarda con relación a estas funciones, por el
tipo de tiempo y de espacio que establece, por la manera en que divide eses tiempo y puebla ese espacio.» (Rancière, 2005: 13).
Teniéndose en cuenta que hablamos de poder e influencia en lo visual, estamos de acuerdo en que las miradas y exposiciones
se mueven en la fluidez de encuentros y dispersiones en el espacio público con la producción, circulación y variación de significados de representación y usos que son viabilizados en el cotidiano por «la recepción y apropiación de las manifestaciones
artísticas como prácticas culturales y mediadores discursivos en una sociedad» (Hernández, 2014: 332), a pesar de la vigilancia y regulación institucional (policial y política hegemónicas) para una conducta colectiva homogénea.
Las visualidades son así el elemento que inquieta la estructura organizada del entramado social y de la sugerida sociabilidad
urbana, en las operaciones realizadas tanto por la ciudadanía como por los productores de visualidades que proceden a una
conquista «topográfica» del espacio público, en cuyas elecciones de intervención y de itinerarios subyacen significados.
Sobre este particular, partimos de que observar, de conformidad con Manuel Delgado, que «[…] la organización de las vías y
cruces urbanos es, por encima de todo, el entramado por el que oscilan los aspectos más intranquilos del sistema de la ciudad,
el escenario de esta estructura hecha de instantes y de encuentros que singulariza la sociabilidad urbana. La orienta una lógica
que obliga a topografías móviles, regidas por una clase en concreto de implantación colectiva, que pone en contacto a extraños
para fines que no tienen que ser forzosamente instrumentales y en que se registra una proliferación poco menos que infinita
de significados» (Delgado, 2007: 153).
Los significados conducen a interpretaciones subjetivas sobre distintos eventos y sobre el entorno, y a re-conceptualizaciones
ante los conflictos, lo ocurrido y su denuncia, incidiendo y activando los sentidos y la memoria a través de la representación,
en fragmentos, en el uso del espacio público. Ese es el lugar en que el tejido social asume una naturaleza quebradiza, con la
vida ciudadana y social permanentemente tendiendo a ordenarse, pese a la multiplicidad fragmentada de sus organizaciones,
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intervenida por todo tipo de eventualidades que se contraponen a la impuesta operatividad. Decimos por ende que esta dinámica produce una sociedad de indefiniciones y presiones, donde los antagonismos y las distinciones sociales se movilizan en
atención y adaptación a un nuevo y discontinuo orden y a un devenir nunca concreto, sino más bien fugaz.
Ante lo afirmado, la creación de una situación indecisa y efímera, en el arte relacional (Rancière, 2005: 13), requiere de un
desplazamiento de la percepción, un cambio del estatuto de espectador por el de actor, una reconfiguración de los lugares:
practicar una distribución nueva del espacio material y simbólico. En nuestra interpretación, enfatizamos la importancia de la
reflexión crítica ante la mirada de una visualidad producida, cuya propuesta en su radicalismo pueda ser concientizar sobre los
mecanismos de dominación, u homogeneización de conductas bajo relaciones de poder.
Consideramos que las relaciones de poder que se producen son articuladas a través de —y pueden ser impugnadas por— formas de ver y de imagen (Rose, 2001: 3) en donde se produzca «un cambio de posicionamiento hacia un actuar como visualizadores críticos» (Hernández, 2014: 335).
En este sentido, analizamos que en ese empeño del productor de visualidades de evidenciar, constatar e inscribir, se logra una
«re-disposición de los objetos y de las imágenes que forman el mundo común ya dado, o la creación de situaciones dirigidas a
modificar nuestra mirada y nuestras actitudes con respecto a ese entorno colectivo» (Rancière, 2005: 11). Esto lo hace «de un
modo irónico y lúdico, que tiende a crear o recrear lazos entre los individuos, a suscitar modos de confrontación y de participación nuevos» (Rancière, 2005: 12), con lo cual, en esta nueva percepción, es el punto donde el arte (su forma de visibilidad y
discursividad de la intervención estética) se relaciona con la política.
Puesto que «[i]mágenes y otras representaciones son portadoras y mediadoras de posiciones discursivas que contribuyen para
pensar el mundo […] una referencia para pensar de forma crítica el momento histórico en el cual vivimos» (Hernández, 2014:
336), afirmamos que todo el simbolismo adquirido por las visualidades de crítica y activismo radica en el poder del arte a nivel
afectivo, con una estrategia de desarticulación del sentido común, con posibilidades hacia el cuestionamiento de la hegemonía
vigente (la misma que en el campo de poder, entre expresión y represión, instituye una cristalización o incluso el olvido de los
conflictos que hayan sido enunciados por las visualidades).
1. Baldosa (fotografía: Gerardo Dell Oro)

2. Wheatpasting en pared (fotografía: Gerardo Dell Oro)
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3. Intervención en reloj (fotografía: Gerardo Dell Oro)

4. Graffitti en muro (fotografía: Carolina Tarré)

5. Stencil en pared (fotografía: Gerardo Dell Oro)
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6. Instalación en espacio público (fotografía: Pablo Goicochea)

7. Banner fotográfico en espacio público (fotografía: Gerardo Dell Oro)

3. LA APROPIACION EN LO VISUAL Y PRODUCCION DE SENTIDO
«una imagen que critica nuestras maneras de verla en el momento que, al mirarnos, nos obliga a mirarla verdaderamente.
Y a escribir esa misma mirada, no para “transcribirla” sino ciertamente para constituirla.»
(DIDI-HUBERMAN, 2014: 113).
Tomando por disparador la cita de Georges Didi-Huberman y sirviéndonos de observar un repertorio visual2 que fue circulado,
recibido y apropiado, preguntamos ¿Cómo las imágenes pueden afectar a cada uno de nosotros?
Nuestro análisis apunta a las imágenes producidas bajo la táctica de resistencia cotidiana. Esa estrategia de divulgación de
protesta sobre eventos irresueltos y pendientes (Giunta: 2009, 161), y estrategia de respuesta demuestra como la vinculación
de grupos, y la construcción de redes que reproducen y circulan lo apropiado e intervenido en una estética de resistencia, permiten alcanzar mundos y borrar fronteras (Giunta: 2009, 62) para la visibilidad y eficacia crítica del reclamo en las visualidades,
en un contexto que adviene un carácter político.
Creemos que la emergencia de una estética de resistencia política en el espacio público nos obliga a pensar no sólo en la
imagen, arrojada a la esfera pública, sino también en la política cotidiana, en la dialéctica de las calles, de Internet y las redes.
Tales prácticas son eficaces en la medida en que la apropiación del planteo o reclamo —con su consecuente inscripción en el
2. Las imágenes presentadas en este trabajo fueron gentilmente cedidas por el fotógrafo argentino Gerardo Dell Oro, quien organiza en su plataforma social
Tumblr el resultado del registro fotográfico de visualidades que sirven de soporte a demandas, reclamos y protestas. Dicho trabajo está disponible online en:
http://desaparecidoendemocracia.tumblr.com/
Las demás imágenes acreditadas a sus respectivos autores, están disponible en la página del grupo Aparición con Vida, que reúne en la plataforma flickr a
instantáneas de fotógrafos relativas a protestas sobre el tema de desaparecidos en dictadura y democracia argentina.
https://www.flickr.com/photos/carolinatarre/4466741619/in/pool-377046@N22/ (Carolina Tarré)
https://www.flickr.com/photos/41828441@N03/4094907983/in/pool-377046@N22/ (Pablo Goicochea)
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imaginario social— y las líneas de relación tejidas por la construcción de redes, funcionaron como cajas de resonancia para la
protesta.
Se trata de un abordaje crítico y creativo desde la complejidad de un espacio político no institucionalizado, y del accionar de
los realizadores de las visualidades en la producción cotidiana, individual y colectiva, anónima y autónoma, de acciones de disidencia y de formas de representar resistencia en prácticas que subvierten el orden y logran la agitación desde la irreverencia.
En esta táctica de acercamiento a través de las visualidades, y de su proceso simbólico de significar, se interpela y comunica
mediante un discurso de imágenes; sobre ello, Carlo McCormick afirma que «[l]a mayoría de las marcas que decoran las paredes públicas son narrativas […]. Como medio que utiliza el texto, este arte intenta comunicar algo, y su forma habitual, el propio
nombre, posee una autoridad representativa. […] incluso la mirada más pasiva recibe multitud de mensajes […] montones de
misivas prohibitivas que nos recuerdan el comportamiento socialmente aceptable» (Mccormick, 2010: 258).
De acuerdo al autor, en lo que refiere a la tangibilidad de una materialidad sin embargo «fugaz» de resistencia visual, para los
productores de visualidades, «[e]l modus operandi es simbiótico y satírico, agresivo, al tiempo que desgarrado por la ambivalencia de su apropiación de una cultura dominante altamente adaptable por convencimiento. La resistencia forma parte de la
hegemonía, pero, lejos de ser fútil, es vital.» (Mccormick, 2010: 130)
Lo anterior es más evidente, según Luis Camnitzer, en contextos políticos de sociedades cambiantes, donde los elementos de
arte y cultura responden a una visión distinta en la urgencia de presentarse como una «forma visual de contar historias», y
consecuentemente ser «un instrumento de agitación» (Camnitzer, 2008: 34)3.
Esta misma comprensión disidente y radical de la realidad presente en obras y performances recogidas por el autor, se puede
observar en las intervenciones estéticas como tácticas y estrategias que re-inventan la forma de protestar, de manera tal como
declaraba Juan Pablo Renzi que se da «la conexión crítica con la vida a través de una conexión estética» (citado en Camnitzer,
2008: 273).
La operación de las visualidades de enunciación crítica y de protesta, a pesar de no necesariamente causar un cambio drástico, puede ser uno de los afluentes de un mayor movimiento de resistencia social y política. Es por esta razón que es válida
la aseveración de Luis Camnitzer (2008) cuando dice que el tipo de agitación resultante de prácticas del arte como factor de
formación política, en comparación con la construcción de cultura, representa «un uso más modesto del poder, pues es menos
controlable y por lo tanto puede ser una forma utópica más eficiente y total» (Camnitzer, 2008: 35).
En nuestra manera de interpretar estas producciones, se trata de tácticas del hacer que toma posición, e incide en el territorio
de lo político. A ese respecto, Ana Longoni ha abordado el tema de la vigencia, límites y potencialidad del activismo artístico
llevado a cabo en intervenciones urbanas como su «capacidad de afectar, modificar las situaciones o condiciones en que se
manifiesta» (Longoni, 2009: 3).
La autora busca problematizar en la producción argentina las posibles relaciones en un «territorio de tensiones, desencuentros
y proposiciones utópicas, polémicas públicas y adhesiones secretas» (Longoni, 2009: 2) a través de la utilización de medios
y recursos diversos por parte de los productores en sus tácticas de intervención, que convierten «el arte en un mecanismo
de cuestionamiento de los sentidos colectivos imperantes» (Longoni, 2014: 7). Estas, además, pueden dar lugar a «convocar,
invitar o provocar» (Longoni, 2014: 3) la participación activa del espectador: los «intercepta y descoloca de su deambular
cotidiano» (Longoni, 2014: 17).
Concordamos que, en esa cuestión de posibilidad de acción que tiene lugar por medio de lo interpelado en las imágenes con
su capacidad de indagación y de respuesta, «el espacio de la ciudad se adapta a una amplia gama de actividades políticas […]
visibles en la calle. Gran parte de la política urbana es concreta, promulgada por la gente, en lugar de depender de tecnologías
masivas de comunicación. La política, al nivel de la calle, hace posible la formación de nuevos tipos de sujetos políticos que no
pasan necesariamente por el sistema político formal.» (Sassen, 2004: 9).
Lo novedoso del activismo de estos nuevos «sujetos políticos» que son los productores de visualidades con carácter enunciativo crítico y de protesta circuladas ante la ciudadanía es que es mostrado con un contenido que se puede decir «artivista». Tal
como lo expresa Beatriz Sarlo, entendemos su operación de presentación de información respecto de cómo el mensaje irrumpe
y toma por asalto en la vida cotidiana: «[e]n el límite, toda intervención en el espacio público puede ser leída como intervención
de un artista. La intervención conceptual es ilimitada en su alcance y por su mismo programa, que borra las marcas de artista;
toda marca, todo agregado a la realidad existente, puede llegar a ser interpretado como intervención in situ. La intervención
interrumpe en la vida con su ideología de ‘arte’ y su conceptualización de ‘artista’, para hacer visible lo que habitualmente se
pasa por alto.» (Sarlo, 2009: 166).
Es decir, se sirve, en la comunicación, de lo visual: medios fundamentalmente artístico-estéticos, y en modalidades no solamente textuales de expresión, o supeditadas a la movilización, aunque logrando realizar su convocatoria y presentar su reclamo o planteo, uniendo ideas de ruptura y resistencia resultantes en la producción de sentido.
3. El autor habla de una didáctica liberación en América Latina que desde los años de la década de 1960 y 1970 buscó subvertir «el arte y la cultura occidentales, a los medios masivos de comunicación, a la coerción y el terror» (Camnitzer, 2008: 94) y romper con el orden del sistema.
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4. REFLEXIONES
En este trabajo hemos discurrido sobre las visualidades, y su poder como facilitadoras de evocar interpretaciones, de interpelar
e indagar sobre eventos de conflicto, con producción de narrativas.
Afirmamos, desde un punto de vista que reconoce la articulación cultural-social en que están insertas, del potencial de comunicación de las imágenes para presentar demandas o planteos enunciados en carácter reflexivo crítico-político, en los procesos
de recepción por el espectador, en sus espacios cotidianos de ciudadano.
Apuntamos que en la lectura de la imagen adviene el mensaje comunicado que despliega la narrativa, a partir de su producción
de sentido, desde un tipo de experiencia visual hacia una verbal: de lo visible a lo legible, o por lo menos interpretable, por más
que en ese proceso se establezca una dialéctica inestable, y con la limitación de una doble codificación de la memoria como
una imagen que evoca discursos y es mediadora de relaciones y entendimiento.
Es decir, imágenes y sentidos que acompañen la visualidad, y son construidas en una transición desde «la experiencia de»
hasta constituirse en el «discurso acerca de». En ese sentido, pueden ser herméticas, subjetivas, y constituir una especulación
o la búsqueda de relatividad semántica, no de la realidad (representada, con un fin político, o reconstruida).
A ese respecto, estamos de acuerdo con Chantal Mouffe con la idea de que lo político se puede tomar y hacer desde cualquier
práctica —arte, cultura, estética, etc.— puesto que hay una dimensión imbricada la una en la otra, y que puede llegar a construirse colaborativamente cuando, según Saskia Sassen, intervienen aquellos actores políticos no formales (no-estatales) que
«emergen de la invisibilidad y pueden ser parte de la escena política» (Sassen, 2004: 1). Estos llevan a cabo «una política que
puede incorporar las micro-prácticas y micro-objetivos de la vida cotidiana de las personas, así como su pasiones políticas […]
en tipos de sociabilidad y de lucha profundamente arraigados en las acciones y actividades de las personas». (Sassen, 2004:
20).
Siendo así, desde la apropiación y circulación hasta la recepción y lectura de imágenes pasando por la exploración de una
idea o su desacuerdo de la dialéctica inestable de la experiencia visual a la verbal, nuestra reflexión nos condujo al poder de
representación de las visualidades en la construcción de narrativas en un relato que intermedia el medio visual y el verbal que
dinamiza la imagen en su su (des/ins)cripción —escritura, a partir de leerlo— inserta en una narración que hace su presentación
por segunda vez, y se veía acrecentado por el conocimiento en otras disciplinas, la memoria.
A nuestro modo de ver, en esta mirada de intervenciones estéticas en el espacio público, la percepción es diferente de la interpretación: la primera va hacia reconocer los motivos, mientras que la segunda nos guía hacia comprender el mensaje, su
carácter simbólico y objetivo, connotado (retórico) y denotado (literal).
En el desarrollo de nuestro argumento, pusimos de vuelta en conversación la relación estética con la política, en la que «las
prácticas y las formas de visibilidad del arte intervienen en la división de lo sensible y en su reconfiguración, en el que recortan
espacios y tiempos, sujeto y objetos, lo común y lo particular» (Rancière, 2005: 15).
En este sentido, desde la práctica de intervenir con las visualidades, se reconstituye un espacio de división y de capacidad de
mediación política. Así, se conforma el espacio público al «transformar los espacios materiales de la circulación de personas
y bienes en espacios disensuales, introduciendo en ellos un objeto incongruente, un tema suplementario, una contradicción»
(Rancière, 2005: 58). De esta manera se interpela y engendra reinterpretaciones de la memoria oficial, derivadas de la producción de sentido desde los fragmentos de (re)presentación de la realidad, por más herméticos que parezcan.
A modo de conclusión, por tanto, afirmamos sin embargo que en los procesos de desciframiento de las imágenes no hay un
discurso definitivo en las visualidades, a pesar del latente impulso narrativo que las dinamizaba del medio visual al medio verbal en relatos alternativos: tal discurso se presenta en descripciones por segunda vez, siempre incrementadas por las nuevas
imágenes de intervenciones estéticas, y nunca reducida en su significativo-textual.
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EL INTERSTÍCIO DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y MEDIÁTICAS
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RESUMEN
Este texto es resultado de una investigación desarrollada en una estancia Post doctoral en la Facultad de Geografía i História
de la Universitat de Barcelona1 (España), en la que se ha examinado, de manera cualitativa, estética, teórica y práctica, la
existencia de procesos retro-alimentarios entre los medios comunicativos y de entretenimiento, por un lado, y la producción
fotográfica hecha por mujeres o sobre mujeres, por otro. El objetivo ha sido sondear las consecuencias formales y conceptuales de este fenómeno sobre ese tipo de práctica. La metodología de trabajo, además de la pesquisa bibliográfica, ha incluido
como principal recurso un amplio análisis –hecho en diario durante un año- de fotografías en catálogos, libros y red digital. La
conclusión a que se llega es que en la actualidad no existe una diferenciación en los modos de representación de la mujer y lo
femenino en el campo de las prácticas artísticas y mediáticas, y que lo que tenemos como panorama es un fenómeno retro-alimentario de clichés y estereotipos que podría ser considerado nefasto, al condicionar a todos a una alfabetización colectiva
de los modos de ver y concebir.
Palabras clave: Fotografía femenina, retroalimentación, prácticas artísticas, medias.
1. SOBRE LOS PRINCIPIOS GUÍAS: IMAGEN, FOTOGRAFÍA, IDENTIDAD, Y PROCESOS RETROALIMENTARES2

(…) La televisión, el cine y todos los medios visuales comparten la misma ideología. Con el tiempo, las imágenes repetidas
continuamente pasan a formar parte de nuestra experiencia adquirida. (…).
Jo Spence
Algo de insuperable, a causa de la coexistencia inmovilizada de ese vacío del Imaginario Colectivo y del exceso de imágenes.
(…) podemos creer que estamos colonizados pero sin saber por quién; colonizados por la imagen, pero sin saber de dónde
viene y ni siquiera saber lo que representa.
Marc Augé
1. Investigación desarrollada bajo la coordinación de la Profª Drª Ana María Guasch.
2. Imagen sin datos sacada de Internet. Se pretende que su lugar en la reflexión sea textual.
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Una imagen está atada al contenido que transmite.
Susan Buck-Morss
En esta reflexión, de una manera abreviada, proponemos enfocar las relaciones, intercambios y procesos retroalimentares que
ocurren entre las prácticas fotográficas stricto sensu y artísticas, y los usos y propagaciones fotográficas mediáticas, en el ámbito de la fotografía hecha por mujeres o sobre mujeres. En nuestro horizonte se perfilaba el contexto de la sociedad humana
globalizada. El texto se estructura en cinco movimientos que se articulan entre sí. Son por lo tanto complementarios. A partir
de esto hemos seguido dos cuestiones:
. ¿Cuánto nos contaminamos entre nosotros, y quiénes influyen a quién?
. ¿Qué aporta esto a la cultura y el arte?
La investigación partió de la premisa de que toda la existencia está atravesada por imágenes, que la imagen tiene una gran
incidencia sobre nuestra percepción del mundo y de nuestra propia existencia -en especial la imagen publicitaria-, y que, en la
actualidad, los más distintos sectores socioculturales, en cuanto productores y propagadores de imágenes, hacen su mayor
apuesta en este entendimiento. A su vez, todos ellos se auto-influencian y se retroalimentan, llevando a una uniformización
estética y conceptual del imaginario sociocultural.
En lo que concierne al fenómeno de la comunicación visual de masas en la sociedad actual, se han tenido como principios,
pensadores que vienen ya de lejos -en razón de que este tema constituye un punto de máximo interés en las investigaciones
que hago desde los años noventa. A modo de ejemplo, citamos a algunos de los autores, ya históricos, que han dedicado atención a la cuestión en sus respectivas áreas, como Rudolf Arnheim (Teoría de la percepción), Jean-Marie Schaeffer y Roland
Barthes (Fotografía y semiología), Jacques Aumont (Cinema y fotografía), John Berger (Humanidades y Comunicación) y Peter
Burke (Historia social). La lista es extensa, y la referencia a estos pensadores tiene como propósito demostrar la importancia
del tema en el contexto de la sociedad de los siglos XX y XXI.
Las distintas tesis tratadas por estos autores, no necesariamente confluyen -aunque tampoco se contradigan- pero todas
y cada una, a su manera, indagan sobre la importancia de las imágenes en el contexto de la vida sociocultural. Aumont, por
ejemplo, en el ya clásico libro La imagen (1992), opinó que “(…) nuestra civilización sigue siendo, quiérase o no, una civilización
del lenguaje”, pero aún así reconocía que la conformación de nuestros conocimientos está inexorablemente condicionada
a la producción, circulación y comprensión de las imágenes. Barthes (Lo óbvio y lo obtuso, 1983) dijo que las imágenes son
análogas a las palabras, que unas no existen sin las otras. Por su parte, en el clásico Modos de ver (1972), Berger afirmó que
La vista llega antes que las palabras, que el niño mira y ve antes de hablar. Willém Flüsser (Hacia una filosofía de la fotografía,
2001), de manera contundente y a modo de denuncia, dijo que somos “cazadores de imágenes”, “operadores de máquinas de
hacer imágenes”.
En los tiempos actuales el fenómeno imagético ha logrado proporciones tan inimaginables que hemos logrado llegar a una
condición en la que la construcción de nuestra imagen particular y colectiva resulta en gran parte de los modelos propagados
en diario por los medios de comunicación en general, donde la ética parece ser esquizofrénica e irresponsable. Esa irresponsabilidad y sus consecuencias fueron clasificadas por Félix Guattari (1990, p. 25) como “una población de imágenes y de
enunciados “degenerados””.
María Noel Lapoujade, a su vez (2013: 234), centra la atención en los efectos actuales de este fenómeno imagético -en cuanto
producción, circulación y consumo de imágenes-, y clasifica la nuestra como una sociedad que se encuentra ‘atrapada’ en un
imaginario incontrolable y panóptico. Diz Lapoujade que “(…) las cárceles contemporáneas de los imaginarios, no son nuevas
cárceles, sino la multiplicación, la proliferación y la intensificación inaudita de las cárceles de los imaginarios de la humanidad.
(…) Cárceles de los imaginarios, entre cuyos muros invisibles transcurre la vida de millones de nuestros contemporáneos en
cualquier rincón del mundo”.
Se ha seguido también la premisa de que la fotografía es un medio y un proceso generador y propagador de imágenes, y la
imagen maestra de los medios de información y comunicación masivos. Cuando se habla de imaginario a día de hoy, se está
hablando predominantemente de fotografías. Esa categoría de imágenes, dada su naturaleza y ontología, constituye un campo
autónomo, pero también una categoría enmarcada, desde sus orígenes, por procesos de retroalimentación. Desde ese punto
de vista, se puede afirmar que siempre ha estado bajo las influencias y diálogos con otras áreas de la cultura y de los sistemas de representación predominantes, tal como los medios de comunicación. Lo que solemos llamar hoy ‘fotografía’ debe
ser visto como un objeto e idea múltiple resultante de la confluencia de distintas orientaciones conceptuales y formales, un
objeto-imagen que ha sufrido un despliegue de las posibilidades de lo fotográfico, como ha afirmado Régis Durán (1999, s/p).
En la actualidad “(…) la fotografía se presenta entremezclada e influenciada por un conjunto de factores –estilos y tendencias
históricas, categorías, actitudes sociales y artísticas. Como resultado de todo esto la fotografía, suele presentarse en los día
de hoy en cuanto un híbrido resultante de la reunión de múltiples características.
Otra orientación conceptual que se siguió fue la de identidad, que hallamos en Stuart Hall (en Silva, 2000: 109), quien entiende
que esta debe de ser reflexionada en relación a la, “(…) utilización de los recursos de la historia, del lenguaje y de la cultura para
la producción, no de aquello que somos, mas de aquello en lo cual nos tornamos (…). Y que puede ser así entendida: Tiene que
ver no tanto con las preguntas de quienes somos o de dónde venimos, pero más con la pregunta ‘que podemos llegar a ser’,
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como nos hemos representado y cómo esa representación afecta la forma de como podemos representarnos a nosotros mismos”. y que “(…) Ellas surgen de la narración del yo, pero el carácter necesariamente ficcional de este proceso no disminuye, en
modo alguno, su eficacia discursiva, material o política, aunque el sentimiento de pertenencia, es decir, la sutura de la histórica
a través de la cual surgen las identidades esté, en parte, en el imaginario (así como en el simbólico) y por lo tanto siempre, en
parte, construida en la fantasía, o al menos dentro de un campo fantasmático”3.
2. RETROALIMENTACIÓN O RETRO-INFLUENCIA ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS PRÁCTICAS FOTOGRÁFICAS/
ARTÍSTICAS
Una vez inmersos en los medios, a pesar de todas sus imágenes, sonidos y palabras,
¿cómo conocer los efectos que éstos tienen sobre todos nosotros?
Fred Ritchin
El orden simbólico de las representaciones mantiene una relación de retroalimentación con el orden social, y eso significa
afirmar que no existe inmunidad capaz de evitar la ínter-influencia entre el contexto actual estereotipado y espectacular, -y
rutinariamente elaborado por el conjunto del sistema de las comunicaciones- con los demás sectores de la sociedad. Debemos afrontar este fenómeno sin minimizar sus efectos sobre los valores que ‘construimos’ para la vida real. Como enunció la
artista-fotógrafa y pensadora, Jo Spence (en Ribalta, 2004: 64), en relación a la producción y propagación de imágenes fotográficas: “Cada día los fotógrafos realizan innumerables imágenes, la mayor parte de las cuales jamás será vista por un público
de masas. Sin embargo, las que aparecen en periódicos, revistas y vallas publicitarias de las calles principales desempeñan
un papel importante en nuestras vidas: con sus mensajes –tanto explícitos como ocultos- contribuyen a dar forma a nuestros
conceptos de lo que es real y lo que es normal; (…) La televisión, el cine y todos los medios visuales comparten la misma
ideología. Con el tiempo, las imágenes repetidas continuamente pasan a formar parte de nuestra experiencia adquirida (…)”..
Vivimos, en cuanto gente común, bajo las influencias del signo de una sociedad estandarizada y enmarcada por el consumo,
lo que supone hallarse bajo un gran pantalla de influencias: ya sean concretas y visibles como lo que ocurre con nuestras apariencias, como especialmente con aquello que es menos visible y que tiene que ver con la formación de la personalidad sociocultural de los sujetos históricos-, ya sean los consumidores de imágenes e informaciones, o sus productores y propagadores.
En el caso de los productores de imágenes, tanto los artistas como el contingente social viven bajo el mismo paraguas histórico buscando maneras de encontrar un sitio que les aporte alguna estabilidad. Así, los creadores en su conjunto, protagonizan
y reconocen la problemática de la supervivencia en una sociedad normalizadora, mientras reconocen los códigos de la coyuntura, porque además de sujetos comunes son los productores de las imágenes, de la información: de los signos. Los creadores,
inmersos en las redes de su propio tiempo, contaminados por el entorno hegemónico de los sistemas de difusión y comunicación, viven así una doble condición: la de hombres anónimos, receptores de informaciones, y la de productores de imaginería.
Sobre tales condiciones de este tiempo nuestro reflexiona Fred Ritchin que “Alguna vez persistió la creencia de que el mundo
era plano, pero Colón no cayó. Ahora el mundo ha vuelto a ser plano, en la forma de la pantalla del televisor o del monitor de
una computadora, con la diferencia de que ahora no caemos, sino que entramos en él y él en nosotros. Nos convertimos en
‘usuarios’ y nos usan. Mientras tanto, nuestro mundo, al que ahora llamamos VR (vida real), se reduce a un punto de referencia”.
La condición de ‘usuario que es a la vez usado’ refuerza la idea de la indistinción entre creadores, propagadores y espectadores
en la estructura contemporánea, reafirmando la idea de que en la actualidad hay un dato nuevo en cuanto los roles sociales: la
simultaneidad y el estar a la vez cumpliendo más de un papel en la cadena de los acontecimientos. El resultado de la retroalimentación simbólica a la cual están sujetos el artista y los creadores en general se refleja en la constitución de la configuración de sus prácticas artísticas y sus creaciones, lo que revela características muy peculiares que, consideramos, pueden ser
traducidas y resumidas a través de los siguientes aspectos:
. Redefinición de los patrones estéticos a partir del cruce y superposición de realidades diferentes entre sí: cultura de masas,
grandes tradiciones estéticas y culturas populares;
. Vocabulario y lenguaje que traducen la absorción de lenguajes próximos al cotidiano, que ahora es un híbrido entre la ‘vida
real’ y la vida proyectada, virtual;
. Tensión poética típica del ritmo, movilidad y problemas sociales; mezclas de dimensiones subjetivas y privadas con pasión
pública;
. Identificación con la tecnología y la dinámica funcional de su tiempo.
Así –se entiende– se puede reseñar la personalidad cultural -de los artistas actuales y de los creadores de imágenes en general- como enraizada a la vez en el ‘mundo real’ y en el ‘mundo virtual’, ambos enmarcados por un imaginario contaminado.

3. Tradución libre.
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La creatividad de los creativos, aquello que concierne a su individualidad, no puede ser entendido aisladamente respecto a su
contexto histórico y a su entorno físico o inmaterial. Tal como entiende Augé (1999: 7), “Desde un punto de vista antropológico,
no obstante, la identidad individual o colectiva se ha construido siempre a través de la relación con el Otro (…)”.
3. SOBRE EL MODUS OPERANDI DE LOS CREADORES EN LA ACTUALIDAD. LA LIBERTAD PROGRAMADA
(…) Dicho de otro modo: en el gesto fotográfico la cámara hace lo que quiere el fotógrafo,
y el fotógrafo debe querer lo que puede hacer la cámara.
Vilém Flüsser
El amplio grupo de prácticas creadoras abrigado bajo la designación de lo contemporáneo no permite una visión de conjunto,
y en consecuencia, el abordaje del uso y manejo de los medios resulta difícil. Sin duda, es posible determinar, en principio, dos
direcciones distintas y no obstante complementarias: 1) a través de la ubicación más general del tema, en consonancia con
la problemática social, cultural y de comportamiento de la sociedad contemporánea; 2) a través de la especificidad técnica de
los medios.
Empezamos entonces, a partir del carácter más general: el técnico, y la condición y comportamiento sociocultural.
Centrémonos en la idea de que la creación actual trabaja con la variedad, y que esta acapara entrecruzamientos e intersecciones entre culturas, lenguajes y vocabularios, campos de saber, medios y tecnologías diversas. La amplitud, la multiplicidad y
la variedad técnico-cultural, se transforma en forma de vida. Este es el caso de los artistas, por ejemplo, ‘(…) que en la actualidad trabajan con instrumentos que son aprehendidos, modificados o inventados individualmente, y a partir de una red invisible
de experiencia y cultura, de razón e imaginación, de cosas sabidas y de cosas que nunca serán sabidas, diferente para cada uno’
(Fabris, 1999: 69).
Es ésta la complejidad a la cual están sometidos el artista y el creador contemporáneo –que como valor añadido se encuentra
bajo la exigencia de la continua actualización- y que determina el valor y el manejo de tan vasta y enmarañada oferta cultural,
material y tecnológica.
La segunda dirección es la de la circunscripción del tema en la esfera de las tecnologías y por esta razón hemos iniciado este
tópico citando en epígrafe a Vilém Flüsser, en una afirmación que es, más bien, de un alcance que se podría denominar técnico-filosófico, que tuvo como propósito situar el tema en ésta complejidad sociocultural, especialmente, en el ámbito de las
posibilidades y limitaciones propias de los aparatos tecnológicos, más específicamente en el ámbito de los recursos y equipos
fotográficos -ya que aquí interesa especialmente el campo da fotografía. También se quiere, a partir de ahí, constituir la legitimidad hacia el encauzamiento de la idea de que, de hecho, el conocimiento de los aparatos fotográficos y de sus posibilidades
técnicas no es y no podrá ser una finalidad en sí misma para los artistas y los creadores en la actualidad.
Señalemos entonces el uso de la fotografía en el arte contemporáneo y su casi omnipresencia en la actualidad, en cuanto
recurso, medio y forma de fabricación y/u operación. En este sentido sostenemos así la “casi” certeza de que la aparente diversidad de las prácticas fotográficas contemporáneas no encuentra resonancia en el virtuosismo técnico, y que el conocimiento
técnico específico de lo fotográfico mucho menos no es, ni mucho menos, el protagonista en el contexto de las obras.
Esta evaluación no se pretende reductora -sugiriendo que los artistas actúan movidos por ignorancia o por rechazo a lo técnico. Antes bien, quiere enfatizar que la cuestión se explica bajo otra orientación: la de que ya no tenemos la ilusión de hacer
con la fotografía más que fotografías, objetos capaces de vehicular imágenes e ideas, objetos capaces de promocionar significados. Y para esto no se hace necesario siquiera utilizar una mínima parte de los sofisticados e inteligentes equipos de los
que disponemos: lo importante es reconocer las posibilidades que éstos ofrecen en la medida de las necesidades puntuales.
Quizá, más que en otros momentos históricos, los equipos fotográficos estén cumpliendo la función de prótesis visuales,
intelectuales y técnicas, aptas para la captura de informaciones y datos, y para la manipulación y reproducción fácil, rápida y
diversificada. Así, la fotografía es predominantemente un medio de operación y producción capaz de contemplar una variedad
de intenciones que, en gran parte, parecen estar relacionadas con el deseo de construir figuras y discursos.
Para articular este conjunto de pensamientos, enfocamos “lo técnico” como condición existencial según José Luis Brea (1997:
8-13): ‘(…) es determinación, destino y decide en lo abstracto cada parte y cada lugar, cada escenario posible, de la vida de los hombres. Lo técnico (…) es la expresión objetivada de cada época.’ Brea no hace referencia, por cierto, a uno u otro recurso técnico
en concreto, más bien a aquellas condiciones predominantes en un determinado tiempo histórico y que “(…) escriben las líneas
del tiempo que recorre la historia de la humanidad”. Por eso, comprende Brea, estamos viviendo una época de industrias de la
conciencia- más que una época de altas tecnologías en el universo de los artefactos- en donde siempre subyace el riesgo de
producirse “(…)servidumbre a una representación interesada del orden de las cosas- la de éstas, ‘tal y como’ son’”.
La servidumbre confirmaría así la técnica como ‘lengua muda de los objetos’, incapaz de hacer aflorar las tensiones necesarias para las transformaciones socio-culturales que permitirían a los hombres participar con su voluntad en la escritura de la
historia. En el contexto de la sumisión tampoco hay ‘naturaleza alumbratoria’, ni ‘videncia’, con lo que, entiende Brea, no hay
arte, pues sólo ‘Cuando el pensamiento se relaciona con la técnica bajo este régimen de ‘insumisión’, su resultado se llama: arte.’
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Si por un lado Brea (1997: 7) parece enfocar con una determinación incuestionable la influencia de la técnica en la conformación de una determinada época, por otro, al especular sobre la inflexión de las condiciones técnicas en la modelación de la
conciencia sociocultural, revela que, si así es, lo que se configura entonces es una “lengua muda, la nada”. De hecho, cuando
concentra la atención en el ámbito de las relaciones de las tecnologías con el hacer artístico, nos dice que este uso solamente
se transforma en arte cuando en él se inmiscuye la ‘subversión’-en sus palabras, ‘insumisión’. La insumisión equivale al no
servilismo: la técnica no determina ni antecede las intenciones; más bien, es adaptada a las intenciones, condiciones y necesidades del usuario, que acaba por influir en el desarrollo adaptaciones tecnológicas posteriores.
La cuestión, por tanto, es que la insumisión exige una toma de decisión, y eso implica el reconocimiento del tiempo y las condiciones técnicas de este tiempo. Además, los productores de imágenes son conscientes, de una manera general, de que este
mismo sistema que sobrevalora la especialización técnica, a la vez se sirve de la tecnología para hacer proliferar imágenes
hacia aquello que Flüsser ha denominado idolatría: un proceso de alucinación y confusión que nos aleja cada vez más de
nuestra propia capacidad de imaginar.
4. EL CRUCE DE LOS PROCESOS MEDIÁTICOS Y SU IMPLICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA DEL FEMININO
Para que un cuerpo desnudo se convierta en un desnudo es preciso que se le vea como un objeto,
y el verlo como un objeto, estimula el usarlo como un objeto.
John Berger
Las estrategias mediáticas y publicitarias influyen, dan el tono y establecen la pauta y el vocabulario general para todas las
sociedades -condición de la cual no se pueden excluir ni inmunizar las prácticas artísticas fotográficas contemporáneas- porque los lenguajes ahora ya no conocen fronteras, y, ni mucho menos, consiguen preservarlas. Si el ejercicio de la crítica a las
representaciones artísticas o las estrategias de los poderes aún es un reto y una práctica, este se hace desde un vocabulario
construido bajo la influencia de estos mismos poderes representativos y persuasivos.
Si antes era posible distinguir la fotografía de familia de la fotografía profesional, o de la fotografía de aficionados, a día de hoy
se puede constatar que existen muchos más puntos de contacto entre todas estas categorías de lo que se podría imaginar, lo
que hace que escapen al análisis de una estética fotográfica stricto sensu. Si por un lado, aún se pueden identificar calidades
específicas en estas distintas prácticas, por otro nos topamos con una homogeneidad en lo que se refiere al vocabulario y al
uso de los recursos tecnológicos y los armazones retóricos. Si relajamos la mirada, si nos permitimos deambular por las fotografías contemporáneas desprovistos de categorizaciones a priori, vamos a encontrar las huellas de este fenómeno.
La contaminación de la práctica fotográfica actual, por elementos y valores del lenguaje estándar y mediático, especialmente
del sector de la publicidad y de la propaganda, parece homologar algunos discursos históricamente enunciados sobre la frivolidad del medio fotográfico. No obstante, la existencia de esta característica en los usos actuales –travesti de lenguaje- es
ahora mismo una de sus calidades más refinadas de la práctica fotográfica contemporánea: me refiero a esa característica que
parece ser un punto ciego en donde la trivialidad del medio y la formación sociocultural estándar del fotógrafo que se encuentran -más bien sin premeditación- traicionando y revelando a ambas en un estado bruto.
¿Cómo recibe y decodifica este tipo de fotografías el “consumidor” contemporáneo de arte? Probablemente este consumidor
a partir de su formación y foto-alfabetismo entable y establezca una serie de asociaciones, más bien influidas por su propia
práctica fotográfica, o por la de sus amigos, de familiares, la publicidad, la propaganda o los más distintos tipos de ‘flagrantes
fotográficos’. Y volvemos así, otra vez, a la cuestión de los desplazamientos, migraciones y contaminaciones producidas en el
interior del arte y la interrelación de éstas con los desplazamientos promovidos en otros campos del la producción visual. Con
ello reafirmamos que en esta reflexión y análisis dedicado a la fotografía, interesó la práctica fotográfica en cuanto objeto y
fenómeno cultural, indisociable de su inserción y circulación social, y que esta circulación se circunscribe en un tiempo específico con valores y condiciones socioculturales muy particulares –si no desconectadas de otras ocurridas en otros tiempos- y
en una interrelación entre los legos y profanos y los conocedores del su arché4 fotográfico; entre los medias y los artistas.
En la estela de los análisis de los procesos retroalimentares en el ámbito de los quehaceres fotográficos contemporáneos,
hay que plantear lo concerniente al recurso a los procedimientos y recursos comunicativos, y en ese sentido es fundamental
recordar que aunque estos resulten de elecciones y decisiones conscientes y substanciadas por la formación artística de sus
autores, asimismo denuncian la contaminación y absorción de comportamientos e intereses, y de un vocabulario extendido y
propagado en continuum por los media por todos los rincones del planeta, y que ese vocabulario se sobrepone a los idiomas
oficiales de las naciones, asumiéndose como una jerga internacional, y que aunque limite las especificidades nacionales y regionales, aproxima e iguala a los pueblos superficialmente. Además, es importante destacar que las prácticas fotográficas –a
través de sus usos y circulación- delatan y traducen a la vez la existencia de un vocabulario y de retóricas predominantemente
circunstanciales y fugaces propagadas desde dentro de las instituciones políticas, financieras y artístico-culturales, que tienen
como objetivo mantener caliente un mercado financiero y un sistema cultural lucrativo.
4. Arché, según explica Jacques Aumont, es un saber, un conocimiento sobre el modo de producción de una imagen -concepto aplicado a la fotografía por
Jean-Marie Schaeffer. Según Aumont “(…) en cuanto objeto socializado, codificado –y no solo un objeto visible- la imagen posee un modo de empleo supuestamente conocido por su consumidor, el espectador. Como todo artefacto social, la imagen no funciona sino en beneficio de un saber supuesto del espectador.”
p. 172.
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Por esta razón, cualquier reflexión sobre los usos y prácticas fotográficas, en la actualidad -incluidas las prácticas fotográficas
realizadas por mujeres-, no puede ser disociada de su relación con las prácticas comunicativas de los media en general.
5. FOTOGRAFÍA HOY. FORMAS, APARIENCIAS Y REINCIDENCIAS. INDIFERENCIAS Y EPOCALIDADES
(…) algumas obras podem tentar um trompel’oeil, um engodo do olhar,
mas toda arte aspira a um dompte-regard, a uma domesticação do olhar.
Hall Foster
No es demasiado insistir en que la fotografía coetánea -tal como ha ocurrido con las manifestaciones culturales de todos los
tiempos- informa sobre su propio lugar y su importancia en el contexto artístico, y sobre la condición sociocultural de su época,
lo cual significa decir, tal como Brea (2007: 62), que cada momento histórico, en lo que concierne a sus signos e imágenes,
tiene su ‘seña de identidad epocal’. Por eso, un análisis sobre la producción fotográfica hecha por mujeres y o sobre mujeres no
debe apenas simplemente indagar (y o tentar comprobar) la incidencia de los estereotipos de género en tales prácticas, sino
antes precisamente, debe intentar identificar los estereotipos ‘imaginativos’ que pueblan los quehaceres fotográficos de las
mujeres y los quehaceres fotográficos sobre las mujeres. Es necesario analizar de qué están constituidas las fotografías del
femenino en lo que se refiere a los valores vehiculados, esto es, identificar la constitución de esas cosmovisiones.
Además de una identificación de las cosmovisiones constituyentes de la imaginería del femenino, se hace preciso también
indagar -si deseamos un análisis más imparcial- sobre la postura de las mujeres productoras de imágenes, porque, tal como
entiende Carmen Hernández (MBA, enero-marzo de 1998), también se hace necesario hacer una crítica ‘…al sistema androcéntrico5 articulado en el arte realizado por algunas mujeres.’ No es posible tratar de ese tema dando siempre por cierto que toda la
producción ejecutada por mujeres es inmune a las contaminaciones mediáticas e ideológicas del contexto sociocultural en que
viven o que hayan heredado. Si la sociedad en que vivimos hoy aún tiene una matriz patriarcal y predominantemente machista,
es coherente que se lleve en consideración los prejuicios que mucha mujeres traen consigo, a pesar de toda la conciencia
histórica que puedan haber desarrollado.
En un contexto en donde predominan las estéticas y las ideologías propagadas por los medias, es de esperar que los productores
y creativos de imágenes se encuentren rehenes de sus influencias, aunque estos pertenezcan a grupos comprometidos con alguna causa específica (género, etnias, minorías en general). Se trata entonces de analizar las fotografías producidas por mujeres
o sobre mujeres bajo ese tejido de contaminación, llevando en consideración que, de manera inevitable, las subjetividades que
subyacen en estos quehaceres reflejan, ya sea de una manera directa o indirecta, las influencias a las cuales están expuestas.
En ese sentido es importante reconocer que hay un padrón reincidente en lo que compete a la apariencia y calidad tecnológica
de las fotografías contemporáneas.
1. Spring break, Cancun, 2013. Fuente: http://www.gettyimages.com/detail/photo/cancun-mexico-spring-break-on-the-beach-at-highres-stock-photography

¿Qué decir de esa fotografía? ¿Cuáles son sus características? ¿Con qué destino fue ejecutada? ¿A qué se destina? ¿Es una
fotografía artística o una fotografía publicitaria?
De hecho esta es una fotografía de una artista-fotógrafa contemporánea, Jodi Cobb (Estados Unidos), pero podría ser la publicidad de un producto como una bebida, por ejemplo. ¿Cuáles son las señales que permiten identificar esta como una obra de
5. Amparo Moreno describe la existencia de un arquetipo viril que, en su calidad de construcción ideológica, ha permitido articular el poder con el saber para
privilegiar un modelo sobre el cual se ha ordenado jerárquicamente la cultura, propiciando un sistema androcéntrico. El arquetipo viril protagonista de la
historia es un sujeto que actúa como agente de la historia -considerado ser humano superior- y que no representa a cualquier hombre. Cfr Moreno, 1986, 98.
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creación artística? Dicho de otra manera: ¿cuáles son las señales que la distinguen de una pieza publicitaria? Lo que sucede
con esta y muchas otras obras es un fenómeno idéntico: aisladas de sus contextos poco informan sobre sus fines porque bien
podrían estar destinadas a un editorial de moda o una campaña publicitaria. La “epocalidad” de esas piezas tiene la marca de
la sofisticación técnica, del refinamiento técnico-estético y también de una impersonalidad funcional. Son fotografías bellas sin
duda, mientras tanto parecen sufrir de una indiferenciación. Por otro lado, tienen en común el hecho de que, en lo que atañe a la
presencia del cuerpo femenino, podrían haber sido hechas por hombres, ya que persisten en enfocar la mujer como un cuerpo
de deseo o de contemplación de la belleza.
2. Ana Cuba, Zaragoza/España. Adriana and María. Fuente: http://www.oldskull.net/2012/04/imogen-freeland/

¿En qué difieren o en qué se acercan las fotografías arriba indicadas a la iconología publicitaria y de la moda actual?
Nos encontramos ahora mismo en un momento en el cual es irrefutable la afirmación de que los distintos campos de acción
fotográficos son cada día más indisociables, y la prueba de eso la tenemos en la conformación estética fotográfica contemporánea donde, cada vez más, la fotografía de autor se deja influenciar por estéticas fotoperiodísticas y publicitarias, y a la
vez, fotografías periodísticas se acercan cada vez más a estéticas hasta entonces exclusivas de la fotografía artística. Este
fenómeno es lo que se puede definir como un proceso retro-alimentario que, más allá de la expansión de la fotografía, lo que
conforma es, por un lado, un proceso de indiferenciación de los quehaceres fotográficos, y por otro, una especie de esterilización imagética. Véase el caso de la influencia de la estética publicitaria en el campo expandido del fotográfico. La manufactura
publicitaria propicia la creación de un mundo cosmético, en donde el objeto retratado es sometido al impacto de la postproducción. La artificialidad de las fotografías que resultan de esos procesos contrastan con la búsqueda de la autenticidad y la
exaltación del objeto retratado, lo cual es propio de la fotografía de creación de corte tradicional. En la imagen publicitaria lo
que interesa es el mensaje que genera, es decir, el símbolo que de la fotografía se desprende. El símbolo es así resultado de
un maniobra artificial, y esta artificialidad se separa igualmente de la autenticidad y de la base descriptiva que persiguen el
fotoperiodismo y los ensayos fotográficos: a veces, mediante una auto-referencialidad que niega toda posibilidad narrativa;
otras, a través de la construcción de un discurso que no oculta distorsiones ni manipulación, como el que se puede observar
en la obra de muchas fotógrafas contemporáneas como Ana Cuba, Dina Bova y Maribel Castro.
Tales acontecimientos corroboran lo que dijo Philippe Dubois (1986: 21) de que los entrecruzamientos de los diversos campos
conllevan a la naturalización de los modos de ver. En el caso de la fotografía femenina, ya sea la hecha por las mujeres, o por
fotógrafos hombres, lo que vemos como consecuencia de esa indiferencia es que la intervención de los modos de hacer de la
fotografía de prensa, de la fotografía de moda y de la fotografía publicitaria, trabajan todos en el sentido de reforzar la identidad femenina histórica: objeto de disfrute y control.
6. FÉMINA Y FETUS. MUJERES QUE MIRAN, SON MIRADAS, Y PRODUCEN LO QUE MIRAR
Fémina proviene del verbo latino arcaico fevo, hermano de fio (hacerse), crear, producir, ‘producir un fruto’.
Así, fémina, es la que produce… Fetus, ‘el que se produjo’…
¿Cuál es el lugar que ocupa la mujer creadora y criatura en ese contexto? ‘Fémina’, según la etimología, es la que crea, es la
que produce, la productora de frutos, del ‘Fetus’. En ese contexto una cuestión se impone: ¿desde dónde la mujer produce sus
creaciones? ¿Cuál es la plataforma ‘cosmovisual’ de donde parte la mujer para concebir sus creaciones? ¿Cómo la mujer actual
se representa a sí misma y a las mujeres contemporáneas en la contemporaneidad? ¿Qué nos cuentan las fotografías hechas
por las creadoras femeninas?
La fotografía contemporánea femenina es muy diversa y compleja. Muchas de las obras que fueron analizadas en esta pesquisa son esencialmente críticas en lo que concierne al lugar y las funciones de las mujeres en la sociedad actual. Y cuestiones
de género, de afectos y del mundo laboral también son enfocadas en muchas de ellas, incluso con vehemencia, comprometimiento y valentía. Entretanto, en casi todos los casos la fuerza de estas obras es diseminada en razón de la epocalidad y de
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la indiferencia estética que sufren. Casi siempre esa epocalidad e indiferencia conllevan una estética predominante que se
acerca a una especie de esterilidad: el padrón, lo aceptable, lo digerible, lo que es decodificable como típico del momento. Se
mantiene la antigua estrategia de lo insurgente acondicionado a parámetros de buen comportamiento, un fenómeno conocido
de las industrias artísticas y culturales y que sirve, más que todo, a la sociedad de espectáculo en la cual se ha transformado
toda la existencia desde los principios de la modernidad. Nos encontramos domesticados. No hemos logrado entender y aún
menos poner en práctica aquello que sería, en cuanto especialistas y creadores, lo más importante, y que dijo en una entrevista
reciente Georges Didi-Huberman: “(…) nuestro trabajo es mirar imágenes o crear imágenes que deconstruyan los clichés. Por
eso me interesa poner en conexión las imágenes entre sí a través de un recurso constante a la idea de montaje. Lo importante
es poner en relación las imágenes porque ellas no hablan en forma aislada”.
Si es así, si no existe una indiferenciación en los modos de ‘representación’ de la mujer y lo femenino en el campo de las
prácticas artísticas y mediáticas, lo que tenemos como panorama es un fenómeno retro-alimentario de clichés y estereotipos
nefasto, que condiciona a todos a una alfabetización colectiva de los modos de ver y concebir. No es posible ser el dominador
y el dominado a la vez. Se hace necesaria la toma de posiciones. No podemos aceptar la domesticación como una condición
ineludible.
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REFLEXÕES FOUCAULTIANAS SOBRE O CORPO NA CONSTRUÇÃO DE
IMAGENS NO BALLET CLÁSSICO E SUA REPRESENTATIVIDADE NA
FIGURA DE TAGLIONI SUR LA POINTE
Henrique Camargo
Universidade Federal de Goiás (UFG), Brasil
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RESUMO
Um olhar no pós-estruturalismo especificamente em Foucault, um dos seus ilustres representantes abordando seus conceitos como a genealogia e arqueologia do poder e ainda a construção dos corpos dóceis. Todos estes conceitos aplicados na
modalidade de dança do ballet clássico. A configuração da dança como arte, o desenvolvimento técnico-artístico do ballet
clássico que exigiu uma seletividade corpórea, sua representatividade e importância cultural, seu papel educacional auxiliando
na formação do indivíduo em sua totalidade e as relações de poder e os dispositivos utilizados para se construir um corpo
adestrado. Uma reflexão foucaultiana sobre a litogravura da bailarina Marie Taglioni sur la pointe (sobre as pontas). O que
não vemos diante da imagem da bailarina Taglioni? O que se esconde por trás da figura frágil, delicada, etérea da imagem da
bailarina Taglioni no ballet La Sylphide?
Palavras-chave: Ballet Clássico. Foucault. Imagem-Taglioni.
ABSTRACT
A look at post structuralism specifically in Foucault, one of its illustrious representatives approaching its concepts as the genealogy and archeology of power and still the construction of docile bodies. All these concepts applied in the classical ballet
dance modality. The configuration of dance as art, the technical-artistic development of the classical ballet that required a
corporal selectivity; its representativeness and cultural importance; its educational role helping in the formation of the individual in its totality and the relations of power and dispositive used to build a body trained. A Foucauldian reflection on the Marie
Taglioni´s dancer lithograph sur la pointe (over the tips). What do not we see in front of the image of the Taglioni’s dancer? What
hides behind the fragile, delicate, ethereal figure of image of ballerina Taglioni in the ballet The Sylphide?
Key-words: Classical ballet. Foucault. Taglioni-Image.
1. INTRODUÇÃO
Como bailarino e professor diplomado em ballet clássico pela Royal Academy of Dancing of London, graduado em Licenciatura
em Educação Física e através de meu olhar advindo de minha pós-graduação em artes e cultura visual, venho demonstrar os
dispositivos utilizados na aquisição do poder de um corpo dócil na construção de belas imagens no ballet clássico. Utilizando-me dos conceitos de Foucault descrevo sobre a concepção de poder dos corpos dos (as) bailarinos (as) clássicos (as) e sobre
os dispositivos a que estão expostos. Ao final realizo uma análise reflexiva sobre a litogravura da bailarina Marie Taglioni sur la
pointe (sobre as pontas dos pés), mostrando quanta representatividade está implícita em uma imagem e que por trás da figura
de leveza, fragilidade, suavidade, graça, delicadeza e beleza que se relacionam a bailarina sur la pointe se esconde um árduo
e sacrificante treinamento, condicionamento e por que não dizer até uma autoflagelação em prol de se atingir tais ideais de
representatividade e estética.
Para dar embasamento teórico e sustentação a este trabalho o presente estudo foi realizado baseado na abordagem metodológica denominada pesquisa de revisão bibliográfica, caracterizada por ser “elaborada a partir de material já publicado
constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na internet” (LAKATOS e
MARCONI, 1985; MINAYO, 2007) contando ainda com a minha vasta experiência.
O texto está estruturado em tópicos: O primeiro deles “Pós-estruturalismo, Foucault e os corpos dóceis”, apresenta a corrente
teórica do pós-estruturalismo e um de seus ilustres representantes, Foucault, autor utilizado em minhas reflexões por apresentar algumas de suas concepções teóricas como a genealogia e arqueologia do poder que levam a construção de corpos
dóceis. O segundo tópico intitulado “Ballet, a dança arte representante da cultura”, descreve a origem e concepção do ballet
clássico, uma arte de grande importância e representatividade cultural. O terceiro tópico é “A educação e adestramento de um
corpo na construção de imagens”, narra a importância do ballet clássico no desenvolvimento da subjetividade e da autonomia
dos praticantes, ressaltando que a educação não se restringe somente ao corpo, mas, sim ao indivíduo em sua totalidade,
consequentemente trazendo transformações. Vários são os dispositivos e as relações de poder envolvidos, impostos ou internalizados no processo disciplinar para se adestrar este corpo até a construção das belas imagens visualizadas nos (as) bailarinos (as) clássicos. Desde a seletividade corpórea, passando por um rígido treinamento periodizado e sistematizado durante
as aulas, ensaios e que finaliza na performance final. O quarto tópico denominado “Reflexões foucaultianas sobre a imagem
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da bailarina Marie Taglione”, utilizo da imagem de Taglioni sur la pointe (sobre as pontas) para reflexões e representação do
contexto exposto. Descrevo os símbolos e signos que representam o período histórico romântico o qual é retratado no ballet
La Sylphide encenado na imagem da bailarina, o nível de adestramento e exigência física-técnica-artística para se realizar tal
performance e ainda o dispositivo sapatilha de ponta, oficialmente utilizado pela primeira vez neste período histórico e por esta
bailarina. Finalizando o artigo apresento as “considerações finais”, onde fica esclarecido que as teorias de Foucault quanto ao
poder de um corpo adestrado são plenamente adequadas ao ballet clássico e aos corpos por ele utilizados. Há de se evidenciar
que ao se observar uma bela imagem de um (a) bailarino (a) clássico é importante se conscientizar do tamanho estresse, maus
tratos e sacrifícios a que estes corpos, do (a) bailarino (a), são levados até atingirem a docilidade requerida que venha à passar
a imagem de beleza, leveza, delicadeza, fragilidade, naturalidade, facilidade de movimentação durante sua performance e na
construção de suas belas imagens.
2. PÓS-ESTRUTURALISMO, FOUCAULT E OS CORPOS DÓCEIS
O filosofo francês Michel Foucault (1926-1984), é um dos representantes mais influentes da corrente teórica do pós-estruturalismo. O pós-estruturalismo teria surgido na França durante a década de 1960, segundo Silva (2005, p. 118), é definido como
“uma continuidade e, ao mesmo tempo, como uma transformação relativamente ao estruturalismo”. Com este, o pós-estruturalismo, segundo o autor, tem em comum a ênfase conferida à linguagem enquanto sistema de significação, mas, ao mesmo
tempo, age no sentido de afrouxar a noção de fixidez dada pelo paradigma estrutural a esse sistema. O pós-estruturalismo não
se trata de uma época histórica, mas sim de uma corrente teórica sobre as regras de linguagem e significação, rejeita a ideia
do sujeito autônomo, insistindo que ninguém pode viver fora da história e enfatizam a arbitrariedade de todos os signos e que
a linguagem, cultura e sociedade são arbitrárias e antes convenções do que fatos naturais (SILVA, 2005). “Usam as estratégias históricas para explicar como a consciência, os signos e as sociedades são histórica e geograficamente independentes”
(BARRETT, 2014, p.32).
No pós-estruturalismo “não existe sujeito a não ser como simples e puro resultado de um processo de produção cultural e
social” (SILVA, 2005, p. 120). O pós-estruturalismo vê o processo de significação basicamente como indeterminado e instável.
A ênfase no processo de significação é ampliada para focalizar as noções correntes de verdade, pois a perspectiva pós-estruturalista desconfia das definições filosóficas destas verdades. “A questão principal não se trata da verdade, mas saber porque
esse algo se tornou verdade” (PETERS, 2000, p.10).
Da obra de Foucault será nosso foco discorrer sobre sua teoria do poder com especificidade ao poder do corpo dócil. O poder
já foi entendido como algo que uns tem, outros não, estando associado a maioria das vezes à figura da Igreja ou do Estado, se
discutia apenas como legitimar o poder de uns poucos sobre muitos, e assim, manter ou subverter a ordem social. Foucault
nos apresentou o poder como uma prática social expressa por um conjunto de relações. Temos que pensar o poder não como
uma “coisa” que uns tem e outros não, mas como uma relação que se exerce, que negocia, reivindica, fiscaliza, etc. O poder é
uma espécie de rede formada por mecanismos e dispositivos que se espraiam por todo cotidiano - uma rede da qual ninguém
pode escapar. Ele molda nossos comportamentos, atitudes e discursos (FOUCAULT, 2007).
Para descobrir como o poder funciona, Foucault usou o método da arqueologia e da genealogia do poder. Na arqueologia do
poder o autor analisa as condições do exercício do poder por uma reflexão sobre os sistemas disciplinares ou como analise do
discurso de um determinado saber ou ciência. Segundo Dekens (2015) Foucault disse:
Para mim, arqueologia é isto: uma tentativa histórico-política que não se funda sobre as relações de passado e o presente,
mas sim sobre relações de continuidade e sobre a possibilidade de definir atualmente objetivos táticos de estratégia de luta,
precisamente em função disso (DEKENS, 2015, p.35).
Foucault usou o método genealógico definido a partir da distinção entre três palavras alemãs – Ursprung, Herkunft, Entestehung – utilizadas por Nietzsche para referir-se ao problema da genealogia. Para Foucault:
Termos como Entestehung (emergência) ou Herkunft (proveniência) marcam melhor do que Ursprung (origem) o objeto próprio
da genealogia.
Herkunft é a proveniência, esta permite reencontrar sob o aspecto único de um caráter ou de um conceito a proliferação dos
acontecimentos através dos quais (graças aos quais, contra os quais) eles se formaram. A proveniência diz respeito ao corpo
− sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados do mesmo modo que dele nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros nele também eles se atam e de repente se exprimem, mas nele também eles se desatam, entram em luta,
se apagam uns aos outros e continuam seu insuperável conflito. A genealogia, como análise da proveniência, está, portanto,
no ponto de articulação do corpo com a história.
Entestehung, designa de preferência a emergência, o ponto de surgimento que se produz sempre em um determinado estado
das forças. Homens dominam outros homens e é assim que nasce a diferença dos valores; classes dominam classes e é assim
que nasce a ideia de liberdade; homens se apoderam de coisas das quais eles têm necessidade para viver, eles lhes impõem
uma duração que elas não têm, ou eles as assimilam pela força − e é o nascimento da lógica. E a genealogia deve ser a sua
história. Trata−se de fazê−las aparecer como acontecimentos no teatro dos procedimentos. (FOUCAULT, 2001, p. 14-17).
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Fazer a genealogia não será, portanto, partir em busca da origem, será preciso saber reconhecer os acontecimentos da história. A tarefa não é mostrar que o passado original ainda está vivo, mas, como o presente foi constituído, abordar o corpo
como o lugar aonde a história se efetuou e se efetua concretamente. A análise da emergência deve desmascarar as forças e
as vontades implicadas. Ela sempre se dá numa relação entre dominados e dominadores.
Uma manifestação externa desses poderes que Foucault analisa diz respeito aos seus efeitos sobre nossos corpos, que ele
chama de “poder disciplinar” e que caracterizou determinadas sociedades no século XX.
3. BALLET, A DANÇA ARTE REPRESENTANTE DA CULTURA
Aqui entra o objeto de estudo, o ballet, que disciplina e adestra o corpo como forma de torná-lo útil, belo e constrói belas
imagens, caso da figura 1, que ilustra e representa este estudo e que ao ser visualizada passa uma imagem de leveza, fluidez,
naturalidade, delicadeza, fines, elegância, beleza, dentre vários outros adjetivos que ocultam a maioria dos observadores os
mecanismos de docilização, os dispositivos e relações de poder utilizados para que este corpo possa atingir tal nível de precisão e domínio técnico-artístico.
A dança - ciência ou arte - apresenta-se como o entendimento completo das possibilidades físicas do corpo humano, que permite exteriorizar um estado latente, pelo jogo de músculos, segundo as leis naturais do ritmo e da estética”. A técnica é quem
gera a estética e é bom lembrar que o indivíduo é único e que a consciência corporal de cada um deve ser trabalhada individualmente, como ele. “E sendo o corpo humano o instrumento da arte da dança, é necessário discipliná-lo e desenvolvê-lo afim
de que o mesmo atinja, através de movimentos harmônicos e coordenados, toda a plasticidade, pureza de linhas e expressão
possíveis” (Dantas: 2005, p. 330).
A dança sempre esteve presente na história da humanidade, desde os primeiros registros na era paleolítica através de figuras
rupestres percebe-se sua importância como forma de expressão e representação, desenvolvimento e contribuição nas mais
diferentes culturas. Dos períodos paleolítico, mesolítico e neolítico com características místicas e ritualística, passando pela
antiguidade onde adquire formas com destaque e importância de acordo com o nível ideológico e filosófico das grandes civilizações, seu declínio na idade média por ser considerada pagã pelas autoridades eclesiásticas, ressurge na idade moderna
onde se dividiu em duas formas de dança: uma como forma de rituais (comemorações e manifestações entre populares) e a
outra refinada, protegida e amparada pela corte: o ballet clássico.
O ballet se originou na corte italiana dos “Medicis” denominado como “Balletto” (do verbo Ballare e diminutivo de Ballo que
significa bailar), contudo, por seu desenvolvimento técnico ter se dado na França, a nomenclatura oficial dos movimentos do
balé se oficializou na língua francesa ficando assim mundialmente conhecido como ballet.
O ballet foi concebido para que a dança viesse a ser praticada pela realeza, veio do desejo e da paixão de reis e rainhas em
poderem dançar ou observar já que nesta época as mulheres não podiam participar e todos os papéis eram representados
pelos homens. Um rei não poderia dançar o mesmo que um plebeu, então grandes mestres tiveram de refinar e adequar uma
dança para os nobres. O ballet veio para satisfazer uma classe dominante, foi a elitização da dança em sua estrutura e depois
nos pré-requisitos físicos e técnicos.
O ballet trouxe a dança um aspecto técnico, artístico e social e que foi desenvolvido com total suporte e colaboração da nobreza que refinou a dança com auxílio de mestres de ballet clássico que começaram a surgir, músicos e pintores, culminado
com o surgimento da primeira escola oficial de ballet clássico fundada pelo Rei Louis XIV, L’ Académie Royale de la Danse em
Paris, 1661. Foi desenvolvido uma técnica que exige um corpo com habilidades específicas em um padrão corpóreo estético
longilíneo; por muitos anos só era praticado em escolas especializadas onde o valor do curso era e ainda é inacessível aos
menos favorecidos economicamente; sempre esteve ladeado ao preconceito racial e de gênero onde em alguns períodos foi
predominantemente masculino e em outros predominantemente feminino.
A dança trabalha diretamente com o corpo e é através do corpo que o bailarino vivencia diferentes emoções e transmite a
estética da coreografia (SIMAS e GUIMARÃES, 2002). Ao vivenciar diferentes emoções e mudanças advindas de novas ideologias, pode-se afirmar que este sujeito – bailarino (a) – teve sua subjetividade transformada, como Barrett (2014, p.41) disse:
“a arte não está divorciada da vida, a arte pode e deve fazer referência a outras coisas além da própria arte”. A arte do ballet
é assim, interage com a música, com a pintura, com o design, com a história, é uma representante da cultura que oferece ao
seu praticante a oportunidade de se expressar, se revelar e rebelar, o que o leva a uma transformação física, psíquica e social.
Quando pensamos em cultura, pensamos em imagem e o ballet é um reprodutor de inúmeras imagens, em pose ou em movimento o que o leva a fazer parte de uma cultura visual que pensa diferentes experiências visuais ao longo da história em
diversos tempos. Imagem é uma interrogação sobre os seus significados sociais e históricos, não se caracteriza como dada,
mas, como construção e ganham significado particular, relacionam com o tempo e lugares em que foram concebidas, uma
vez criadas tem o poder magnético de atrair outras ideias (KNAUSS, 2008). As imagens construídas pelo ballet clássico para
grande maioria representam apenas a figura do belo, do harmônico, de algo surpreendente, desconhecem a quantidade de
signos, símbolos, representatividade histórica e mecanismos que levam até a imagem propriamente dita. Este artigo tem esta
finalidade, elucidar quanta coisa se encontra por trás de uma imagem.
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Hernandez (2011, p.33) em uma de suas delimitações da cultura visual diz: que a cultura visual “se entrecruza com os estudos
visuais e tem como foco a noção de visualidade que enfatiza o sentido cultural de todo olhar ao mesmo tempo que subjetiva a
operação cultural do olhar. Isso supõe que todo olhar – e o dar conta do que olhamos – está impregnado de marcas culturais e
biográficas”. Exatamente assim penso no meu olhar ao chegar nas reflexões acerca da imagem que será aqui analisada, utilizar
minha experiência cultural e biográfica acerca deste universo tão rico, tão enriquecedor, de enorme valor cultural e imagético
e que poucos tem acesso e conhecimento.
Hall (2011, p.13) disse que “… toda prática social tem uma dimensão cultural”. “Nossa cultura forma nossa identidade, não
apenas a partir da cultura que nascemos, mas a partir de uma enorme variedade de repertórios simbólicos e modelos de
comportamentos, cruzados e combinados” (CANCLINI, 2005, p.201). Com estas citações é possível refletir que sendo o ballet
clássico uma prática social ele se torna um representante da cultura. O ballet esteve, desde seu surgimento, atrelado as concepções políticas, sociais, filosóficas de cada época. O ballet é uma modalidade de dança que auxilia na formação do sujeito
contribuindo na construção de sua identidade, leva o indivíduo a interagir com várias outras formas de culturas que irão oportunizar aprendizado e escolhas que vão auxiliar na construção do seu “eu”. Assim, não pode ser considerado apenas um hobby
ou uma atividade rítmica que não transforma o indivíduo e o mundo.
A arte faz parte da vida (Mc Fee, 1954, p.79 apud TAVIN, 2008, p.14) e sobre a vida que se trata o ballet, o (a) bailarino (a)
tem oportunidades através desta arte de poder expressar seus dramas, sentimentos e contextualizar ou representar fatos ou
realidades do mundo. A arte é representante da vida e através deste corpo adestrado tecnicamente e por que não dizer expressivamente que são construídas as belas imagens do ballet clássico e que passam a representar ou reposicionar o sujeito
através do tempo e do espaço.
4. A EDUCAÇÃO E ADESTRAMENTO DE UM “CORPO” NA CONSTRUÇÃO DE IMAGENS
O ballet é uma necessidade do ponto de vista educacional e cultural. Uma arma a mais para auxiliar o ser humano na difícil
tarefa de formação e preparo para o futuro. Assim estará ele ajudando a formar gerações cada vez mais sadias de corpo e espirito, que por sua vez estarão ajudando a criar um mundo melhor, com soluções mais humanas, mais realistas e mais pacíficas
do que aquelas conhecidas no passado e no presente (ACHCAR 1980, p.462).
O ballet clássico faz parte da educação artística e tem função de colaborar no conhecimento corporal, musical e cultural;
controle emocional; apura sentido dramático e artístico; auxilia a criatividade e imaginação; estimula raciocínio rápido; socialização; noções de espaço; ritmo; coordenação; flexibilidade e autodisciplina dentre outros, auxiliando a formação da pessoa
com cidadania e autonomia.
Miranda (2012) descreve o papel da educação artística para a formação integral das pessoas e para construção da cidadania e
ainda nos fala como deveria ser obvio em educação artística que a produção da subjetividade, do conhecimento e da cidadania,
não se realiza somente em salas de aula e nos ateliês, mas também, em diversos outros espaços públicos e em instituições
culturais e artísticas em geral.
O ballet clássico é uma destas modalidades artísticas que se desenvolve em locais específicos, porém, isto não o reduz sua
importância ou sua colaboração na formação integral do sujeito – bailarino (a). Os (as) bailarinos (as) são treinados (as)
periódica e sistematicamente aprimorando suas formas e a técnica de seus movimentos no intuito de se construir belas e
harmônicas imagens estéticas, ou seja, controle e poder de um corpo dócil.
A disciplina nasce de contextos de controle do corpo enquanto mecanismos para se organizar uma sociedade e nela exercer as
funções cabíveis a cada indivíduo e dessa forma manter a estrutura de poder do Estado. Dentro dessa “noção de disciplina” a
qual produz “corpos dóceis”, estratégias fundamentais para se ensinar e aprender à arte do ballet exigem todo um treinamento
que é realizado através de uma rígida disciplina. Esta disciplina gera os corpos “dóceis”, com uma habilidade ou capacidade
específica. Foucault (2014), afirma que o corpo pode ser docilizado, ou seja, pode ser disciplinado em função de sua utilidade.
O autor desenvolveu a sua teoria sobre “os corpos dóceis” baseada nos processos disciplinares, ou seja, na “noção de disciplina” construída durante o século XVII e XVIII, observada na formulação e organização das estruturas das escolas jesuítas,
hospitais, fábricas e das milícias do serviço militar na França. Ao olhar para esses métodos de controle do corpo, Foucault
observava como cada instituição trabalhava através dos exercícios contínuos, os métodos que “permitiram o controle minucioso das operações do corpo” (FOUCAULT, 2014, p.133). Esses dados forneceram ao autor os subsídios teóricos que o ajudou
a elaborar o conceito de “disciplina”, e a partir dessa conceituação, buscou demonstrar como essa estratégia de controle
dos corpos produziam “os corpos dóceis” e dotados de habilidades para melhor servir a sociedade. A docilidade dos corpos,
baseada num regime de treino é para Foucault uma das formas de poder e controle social, porém esse aspecto não invalida o
benefício proporcionado pelos métodos disciplinares ao funcionamento do sistema social FOUCAULT, 2014).
E é nessa perspectiva que se compreende o ballet, como uma arte codificada que desenvolve um corpo hábil, disciplinado e
dócil a serviço de poder. Foucault (2010) nos diz que:
“Uma relação de poder se articula sobre dois elementos que lhe são indispensáveis por exatamente uma relação de poder: que
o “outro” (aquele sobre o qual ela se exerce) seja inteiramente reconhecido e mantido até o fim como sujeito de ação; e que se
abra, diante da relação de poder, todo um campo de respostas, reações, efeitos, invenções possíveis.
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No ballet clássico a relação de poder envolve com o devido consentimento professores de ballet, coreógrafos, diretores e bailarinos no objetivo de superação, realização de se tornarem profissionais reconhecidos e ou na busca hierárquica de cargos. Diversos dispositivos são acionados nestas relações para alcançarem seus objetivos. Agamben (2009, p.40) observa ampliando
os conceitos foucaultianos que “dispositivos são qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capacitar, orientar,
determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes”.
Durante toda uma aula prática de ballet clássico e na performance podemos observar todos estes dispositivos citados por
Agamben: o professor determina os exercícios, assegura da correta execução e controla dias, horários e repetições; o coreógrafo modela, determina e assegura o estilo coreográfico e os papeis a serem representados por cada bailarino; e o diretor
determina o que, onde e quando dançar. Esta é uma, dentre outras redes possíveis em um dispositivo, que produz um corpo
dócil materializado em uma imagem. Há ainda de se lembrar do lado elitista e seletivo do ballet clássico do ponto de vista
físico, psíquico e técnico, por que não dizer sócio cultural.
Assim através destes dispositivos, desta rígida disciplina e da seletividade física, são construídas as belas imagens no ballet
clássico que forjam uma realidade possível de corpos e subjetividades cujas poses dão conta de uma prática inalcançável por
outros meios.
5. REFLEXÕES FOUCAULTIANAS SOBRE A IMAGEM DA BAILARINA MARIE TAGLIONE
Figura 1: Marie Taglioni - Ballet La Sylphide

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/349521621059771044/ - acessado em 06/12/2016

Após exposição de todo contexto histórico, artístico, cultural, filosófico e ideológico referente a esta pesquisa apresento
reflexões foucaultianas sobre a figura (1) de Marie Taglioni, a primeira bailarina oficialmente a dançar em pontas no ballet
clássico no período romântico1. Utilizando os conceitos de Foucault sobre a genealogia e a arqueologia do poder tenho a
intenção de levantar as relações de continuidade, tentando reconhecer os acontecimentos da história mostrando como o
presente foi constituído e de que forma se constitui as relações de poder e o adestramento deste corpo na construção desta
imagem. A articulação deste corpo com a história, os sistemas disciplinares a que foi exposto, o poder como uma prática social expressa por um conjunto de relações que permitem o controle minucioso das operações deste corpo.
1. Período Romântico: Segundo Jacques Barzun (2001), existiram três gerações de artistas românticos. A primeira emergiu entre 1790-1800, a segunda, onde
se situa nossa imagem, na década de 1820, e a terceira mais tarde nesse mesmo século. As principais características da geração são: o individualismo, egocentrismo, negativismo, dúvida, desilusão, tédio e sentimentos relacionados à fuga da realidade, que caracterizam o chamado ultra-romantismo. São temas
recorrentes nas obras dos autores da segunda geração: a idealização da infância, a representação das mulheres virgens sonhadas e a exaltação da morte.
A mulher não é mais inatingível, mas a felicidade jamais pode ser alcançada. Essa geração também ficou conhecida como o mal do século e seus escritores
podem ser chamados de byronianos, uma referência ao expoente dessa fase do romantismo, o poeta inglês Lord Byron - George Gordon Byron (BARZUN, 2001).
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A figura (1) historicamente se trata de uma litogravura da sílfide do ballet de repertório2 “La Sylphide3”. Os ballets de repertório
possuem vários signos e símbolos que representam todo pensamento e contexto sócio, político, econômico, cultural e filosófico do momento de sua concepção, um representante da arte, por conseguinte, da cultura visual. La Sylphide é o primeiro ballet
representante oficial do período romântico na dança e é possível constatar pela sua estória, figurinos e adereços como são
carregados de elementos que simbolizam o período concebido. O físico longilíneo de Taglioni já exprimi a ideia de fragilidade
típica do período e com as sapatilhas de pontas passam a ser características que determinam a imagem da bailarina clássica.
As flores em forma de coroa usada na cabeça da sílfide representam segundo o conceito do Cristianismo a salvação alcançada,
ou seja, a vitória sobre as trevas e o pecado (BELLOMO, 1994). Amor impossível entre a sílfide e o mortal; a mulher casta e
desejada; a exaltação da morte e a felicidade inatingível. O figurino, um tutu romântico4, representante do ballet blanc5, signo de
leveza e pureza. As asas no tutu representam “a possibilidade de divinizar a mulher, retirando-a deste mundo, emprestando-lhe
asas, asas românticas” (PEREIRA, 2004, p.112). A ideia de ser etéreo, uma sílfide. Pereira (2004) reflete sobre os efeitos causados pelo figurino: “O efeito diáfano que o tule propicia é, ao mesmo tempo, nupcial e fantasmagórico: atritos de sensualidade”
(Ibid, p.113). O material de que o tutu é feito também imprimi leveza à bailarina contribuindo para a impressão de que ela flutua
ao executar seus movimentos. E completando esta ideia de etérea, aqui surgiu a sapatilha de ponta que produzia a ideia de que
a bailarina estaria flutuando no palco, aspecto de leveza à bailarina.
O ballet La Sylphide sobrevive até a atualidade mantendo sua mesma estrutura, concepção e características, a técnica foi ainda
mais aperfeiçoada e é exigido ainda mais habilidade corpórea, ou seja, as críticas e reflexões de Foucault sobre dispositivos
e relações de poder que adestram um corpo em sua utilidade, no ballet acontecia desde sua origem e ainda continuam a
acontecer em prol de se construir belas imagens. É interessante observar que, além dos dispositivos habituais já mencionados
como capacitação, orientação, determinação e controle que asseguram o desenvolvimento técnico-artístico, a escolha desta
imagem vai de encontro a um outro dispositivo, a sapatilha de ponta, que tem seu surgimento oficializado exatamente com a
respectiva bailarina e no período a que se refere.
Segundo Bourcier (2001), a sapatilha primitiva era totalmente flexível. Para usá-la, as bailarinas enchiam sua ponta com algodão, reforçando-a com bordados. A sustentação dependia essencialmente da força dos músculos da bailarina e seu senso
de equilíbrio. A primeira bailarina a elevar-se sobre as pontas dos pés, conferindo a figura feminina uma aparência etérea e
fugidia, foi Marie Taglioni, em 1832 (MENDES, 1987). A partir deste momento o uso das pontas tornou-se a base da nova escola
de dança clássica e, portanto, as sapatilhas de ponta se tornaram imprescindíveis. Este sapato é o que permite que a bailarina
se eleve da terra e conquiste o espaço, personificando o ideal romântico (FAHLBUSCH, 1990; PORTINARI, 1989).
Com estas citações posso validar algumas das informações acima mencionadas e ainda fazer refletir sobre como é necessário
o adestramento e condicionamento do corpo do bailarino e especificamente da bailarina para obter controle físico-muscular a
tal ponto de conseguir sustentar o peso do seu corpo sobre as pontas dos pés.
A sapatilha de ponta fez parte do desenvolvimento técnico do ballet que ainda continua em evolução. Lourenço (2014, p.18)
diz: “como é próprio das línguas vivas, a linguagem do ballet está em constante evolução”. O ballet é uma forma de linguagem
de expressão e que evolui através dos tempos sempre se adaptando a realidade sócio-política-ideológica e cultural, o que o
perpetuou na história das civilizações.
Na figura 2, observamos em um pé o que aprendemos admirar no ballet: a beleza da sapatilha de ponta, habilidade, graça e leveza da bailarina. O outro pé podemos ver o custo disso, o que ninguém imagina que atrás da imagem de beleza da bailarina sur
la pointe (sobre as pontas), muitas das vezes seus pés estão machucados, com calos, bolhas e feridas causados pela repetição
de passos em aulas e ensaios exaustivos para obterem total domínio e controle de seus movimentos.
O conhecimento do ballet existe a partir de algumas dores e muitos esforços. Toda arte tem renúncia. Muitos podem perguntar:
mas que vantagem estética justifica a utilização deste dispositivo? As pontas acentuam, para já, a mais saliente lei visual do
ballet, a verticalidade, dão a perna uma imagem mais esbelta e alongada e fazem do pé um objeto de requintada beleza, confere
brilhantismo e uma cintilação adicional a coreografia. “Um componente de tal modo intrínseco à estética da dança clássica
que o ballet seria impensável sem elas” (LOURENÇO, 2014, p.37 e 38).

2. Ballet Clássico de repertório: refere-se às obras consagradas que são reproduzidas continuamente (ACHCAR, 1980).
3. La sylphide, estreou em 1832 na Ópera de Paris. Conta a estória de James, um camponês escocês, estava prestes a casar-se com Effie, também camponesa.
Porém no dia do seu casamento James apaixona-se por uma Sílfide, um ser sobre-humano. James abandona todos para ficar com a Sílfide. Porém percebe
que é impossível fazê-la passar por ser humano. Uma bruxa chamada Madge vê que os dois estão mesmo apaixonados e dá um lenço mágico a James, dizendo-lhe que ele deve amarrá-lo na cintura da Sílfide de modo a que as asas dela caiam. Mas para isso ela nunca mais poderá voar. Quando a Sílfide coloca o
lenço morre. James fica destroçado e ao voltar para Effie percebe que esta se casou com outro homem, tendo ficado sem ninguém. Furioso, James enfrenta
Madge, que o mata.
4. O tutu romântico: saia branca das bailarinas, feita de várias camadas de musselina ou tule. Em sua forma romântica, a altura é entre os joelhos e o calcanhar
da bailarina” (PEREIRA, 2004, p.129).
5. Ballet Blanc: são os ballets do estilo romântico surgidos no século XIX, considerados a mais pura forma clássica de ballet. O termo refere as cenas nas
quais as bailarinas usam tutu romântico branco.
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Imagem 2: Beleza e dor

Fonte: http://pao-com-poesia.tumblr.com

A estética do ballet clássica evoluiu e ressoou a partir de um contexto do passado, não fui atrás da origem do ballet clássico,
mas a origem e seu desenvolvimento esclarecem e demonstram como se justificou o surgimento de novos dispositivos e controles para que sua existência perpetuasse. As pontas surgiram e se tornaram um símbolo de representatividade da figura da
bailarina clássica.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como observado, as teorias de Foucault se adequam perfeitamente ao ballet clássico. A docilidade do corpo por ele descrita
para se atingir um determinado nível de utilidade é real no ballet clássico.
Os mecanismos e dispositivos utilizados para se conseguir esta docilização são muitos e foi possível identificar e narrar sobre
estes que estão presentes desde a origem do ballet clássico e se perpetuaram na sistematização e periodização de suas aulas
onde são desenvolvidos movimentos que exigem corpos habilitados a atingir tais níveis de utilidade.
Os estresses, maus tratos e sacrifícios a que estes corpos, dos (as) bailarinos (as), são submetidos para alcançar uma perfeição técnica e estética determinada pelos padrões do ballet clássico são justificados pela construção de belas imagens.
Imagens que são belas não somente pela estética, mas como observado na imagem de Taglioni por estarem permeadas de
inúmeros dispositivos, signos e significados. Ao refletir sobre a imagem da bailarina foi possível identificar que nada está ali ao
acaso, o figurino, seus enfeites, acessórios, arranjos de cabelo, os tons utilizados, o cenário, os gestos são representantes de
um período de uma filosofia, de uma cultura que simboliza um determinado tempo e espaço e que são retratados em uma única
imagem. Nesta imagem ainda é percebido outro dispositivo, a sapatilha de ponta, um marco histórico do período romântico no
ballet clássico que perpetuou a figura de sua primeira interprete, a própria Taglioni e a própria arte do ballet clássico. A sapatilha de ponta correlacionou a imagem feminina ao sentido de beleza, leveza, delicadeza e fragilidade encobrindo os sacrifícios,
dores, lesões e mutilações a que são expostos os pés das bailarinas ao imprimirem tais visualidades.
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RESUMO
Este artigo analisa as relações entre fotografia e pintura em obras do artista americano Joel-Peter Witkin, procurando mostrar
que, a fotografia ao utilizar referenciais do universo pictórico não produz mera imitação dos códigos da pintura, mas procura
questionar a noção de idealização e beleza do corpo propagado pela pintura clássica. A sua prática fotográfica recorre à ironia,
ao grotesco e aos questionamentos sobre os gêneros de identidade, entre outros.
Palavras-chave: Fotografia; pintura; mise en scène; mestiçagem.
ABSTRACT
This article analyzes the relation between photography and painting in the works of the American artist Joel-Peter Witkin,
trying to show that by using references of the pictoric universe photography does not produce mere imitation of the codes of
painting, but seeks to question the notion of idealization and beauty of the body propagated by classical painting. The artist’s
photographic practice evokes irony, the grotesque and questions about the genres of identity, among others.
Keywords: Photography; painting; mise en scène; miscegenation.

Nos anos 1980, a figuração na fotografia assume uma grande potência. Dominique Baqué (1998) e André Rouillé (2009) constatam, nas práticas fotográficas daqueles anos, a existência de várias questões, algumas das quais se podem encontrar ainda
hoje em determinadas produções da fotografia contemporânea. Para esses autores, a Bienal de Veneza de 1980 representou
um retorno da pintura voluntariamente figurativa.
Para Baqué (1998, p. 175), “a pintura não desdenhava nem a história, nem a anedota, uma pintura narrativa, colorida, expansiva, um Neoexpressionismo e Neofovismo para a Alemanha e França e a Transvanguarda para a Itália.” É uma pintura que
“reivindica um ecletismo com direito à citação, ” entre outras questões.
Para Rouillé (2009, p. 356), uma ampla adoção da fotografia pelos artistas coincide com o esgotamento, nessa Bienal, “dos
grandes relatos da pintura pura, e isso se traduziria pela volta da figuração, em detrimento da ´abstração universalizante`”. No
início dos anos 1980, segundo o autor francês, assiste-se ao advento de uma pintura na contramão das vanguardas modernistas, com o retorno intempestivo da figura, da narração e da ornamentação, que ele chama de um “pós-modernismo conservador”. A consistência modernista dos valores era: sentidos originais, status, essência, hierarquias, estilos. Isso desaparece
em imagens pós-modernistas, sob o efeito de misturas, das mestiçagens e das reciclagens, sob a dependência do ecletismo
generalizado, do bricabraque das práticas, dos materiais, das referências, dos gêneros, dos estilos e das épocas. O modernismo adota um caráter exclusivo, e o pós-modernismo, um caráter inclusivo, com misturas sem restrições.
Paralelamente ao retorno de “uma pintura voluntariamente figurativa” detectado pelos autores, Baqué (1988, p. 178) identifica
na produção fotográfica a partir dos anos de 1980 “a presença da mise en scène, da reapropriação de estilos, da prática da
citação, do maneirismo, do pastiche, que são sintomas de certo pós-modernismo que joga com o ecletismo, o gosto pelas misturas, recicla o usado”. Linda Hutcheon (1991, pp. 52-71) considera o pós-modernismo nas suas relações entre “o passado e o
presente, entre a cultura do presente e a história do passado”, colocando-se numa “reavaliação do passado”. O pós-moderno
“não nega tanto o passado e não é tão utópico com o futuro como a vanguarda histórica ou o modernismo”. Na realidade, o
moderno está embutido no pós-moderno. Este não nega inteiramente o modernismo, mas dá uma interpretação livre deste. Ele
o examina criticamente, procurando “descobrir as glórias e seus erros”, como a “incapacidade de lidar com a ambiguidade e a
ironia”. O pós-modernismo tenta ser “historicamente consciente, híbrido e abrangente”.
“É importante compreender que a afinidade da fotografia contemporânea com a pintura figurativa se reduz a uma imitação ou
à tentativa de reviver aquele período da arte”, declara a pesquisadora Charlotte Cotton (2010, p. 49). Tal declaração generalista
parece ser problemática se forem analisadas algumas produções fotográficas contemporâneas que esfacelam a afirmação de
que se reduzem a uma imitação da pintura figurativa. Ainda que tal afirmação esteja situada numa parte do texto em que a autora menciona o tableau photographique e o tableau vivant, as fotografias de artistas que trabalham com o tableau vivant, como
Joel-Peter Witkin, não são uma mera imitação dos códigos da pintura, mas os transpõem de forma a desconstruí-los, seja
através da ironia, do gesto grotesco e do questionamento de gêneros de identidade, seja pela afronta à noção de idealização e
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beleza do corpo, dentre outras questões. As problemáticas trabalhadas por alguns artistas dos anos 1980 parecem contradizer
essa relação entre a fotografia e a pintura proposta por Cotton.
Pode-se verificar, como Joel-Peter Witkin ao revisitar a história da pintura com suas fotografias, tem uma atitude que não se
reduz a uma mera imitação, como declarou Charlotte Cotton, pois cria enfrentamentos aos cânones estilísticos consagrados
pela história da arte da pintura.
Michel Poivert (2010, p. 210), constata que: “a fotografia “teatral” constitui a parte mais emblemática da fotografia contemporânea dos anos 2000. Quantos artistas não nos levariam ao estranho universo onde a fotografia não cumpre mais seu ofício de
janela aberta para o mundo, mas de um espaço cênico?”
No entanto, pode-se retroceder a determinadas poéticas surgidas a partir de meados dos anos 1980 que também trabalharam
com encenações, algumas das quais tendo como modelos a tradição figurativa da pintura.
O americano Joel-Peter Witkin (1939) tem alimentado as suas composições fotográficas1 com a tradição pictural. Embora
recorra à encenação, tudo o que se vê fisicamente no corpo é a própria realidade. Em Witkin, o corpo não perde sua condição
de realidade nas cenas que o artista constrói: fragmentos de corpos mortos como em O Beijo (1982) e Poeta da coleção de
relicários e Ornamento; em corpos hermafroditas em Homem com gato (1990); em corpos obesos e envelhecidos em Retrato do
Holocausto (1982) e A Capitulação da França (1982); em corpos com algum tipo de anomalia física em várias obras; em corpos
de anões em Retrato de um anão (1987); por vezes, o artista utiliza também corpos de animais mortos.
É com essas configurações de corpos que Witkin enfrenta os padrões estetizantes consagrados pela história da arte. Ancorado
em assuntos que são ou beiram o grotesco e o choque psicológico, cria cenas que exibem a dor, a morte, situações de sadomasoquismo, erotismo, sexualidade, anomalias físicas, alegorias religiosas e mitológicas, dentre outras. Há referência constante
ao passado, “com construções refinadas e horríveis, relíquias e fragmentos enxertados em corpos monstruosos ou cadáveres,
uma artificialidade exibida em mises en scène” (DURAND, 1996, p. 55).
É através da concepção de tableau vivant que Witkin dialoga com referências à pintura clássica. O tableau vivant é um modo
de compor uma imagem com seres vivos, trabalhando todos os recursos de uma encenação, como a pose, o figurino, as iluminações e as espacialidades dos “atores em cena”. O tableau vivant é, na origem, uma prática teatral articulada à representação
com personagens vivos, imóveis e em silêncio. Historicamente, caracterizava-se por ser a reconstituição de uma pintura, de
uma escultura ou de um episódio da história ou da mitologia, que devia ser suficientemente conhecido para que o público fosse
capaz de identificar a obra à qual se fazia referência. É a imobilidade e o assunto que o aparentam à pintura ou à escultura.
Assim, escolher uma obra consagrada e, portanto, bem conhecida do público é a primeira condição para criar um tableau vivant
e poder mimetizar uma cena com quadros célebres da história pictural.
Por estar indissoluvelmente na fronteira de muitas artes, principalmente, do teatro e da pintura, por relacionar-se a um modelo
já existente, Carol Halimi (2011, p. 36, p. 49 e p. 50) vê um caráter “híbrido” e um “anacronismo” no tableau vivant. Os protótipos aos quais o tableau vivant faz referência evocam um confronto com o passado. A pintura à qual se fazia referência era
a da tradição figurativa do neoclássico ou, muitas vezes, beirava o pompierismo. Os pintores Jean-Baptiste Greuze, Thomas
Couture, Jacques Louis David e Jean Dominique Ingres, dentre outros, tiveram suas obras pictóricas representadas na forma
de tableau vivant.
Witkin utiliza a concepção de tableau vivant para realizar as suas encenações de pinturas célebres, com personagens imóveis
cujas poses evocam pinturas muito conhecidas, mas não sem produzir questionamentos em relação à idealização do corpo
pela pintura clássica. O embate com os padrões da história da arte ocorre justamente em relação aos corpos dos personagens
e aos acessórios que coloca em tais corpos. Mas como pensar os trabalhos de Witkin segundo essa confrontação com a pintura? É o próprio artista que cria os cenários e os figurinos, dirige os modelos, escolhe as referências picturais e registra as
cenas. A diferença em relação aos artistas franceses está na tipificação de corpos que possuem alguma deficiência física ou
nos corpos envelhecidos dos modelos que contrata.
Os ensaios fotográficos do pictural realizados pelo artista americano “presumem um saber cultural”, como afirma Anne Biroleau (2012, p, 23), porque fazem um chamado a objetos identificáveis da arte antiga, clássica ou moderna:
Witkin coloca em movimento um impressionante motor estético, máquina complexa alimentada pela história, os temas, os
programas, os vocabulários plásticos de todas as épocas e de todas as formas de arte ocidental. A mitologia e a iconografia
religiosa ou profana, a pintura, a escultura, o desenho e o meio fotográfico entram em contato e, por vezes, se fundem e implodem na mesma obra. A lista de obras de artistas é vertiginosa (BIROLAU, p. 18).
Seus trabalhos são saturados de referências ao universo da história da arte de diferentes períodos da pintura figurativa – Fra
Angélico, Piero della Francesca, Beckman, Dix, Gericault, Delacroix, Courbet, Botticelli, Velásquez, Goya, Picasso, Miró, Rubens,
Arcimboldo –, da escultura greco-romana, de Canova e das fotografias de Sander, Marey, Negre, Muybridge, Rejlander, Mayer e

1. Este artigo não inclui imagens das obras de Witkin, por não se ter a cessão dos direitos autorais para reproduzí-las. Entretanto, durante a apresentação da
comunicação no Seminário, serão projetadas imagens das obras referidas no texto.
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Pierson. Ele estudou também a arte religiosa de Giotto, bem como a simbolista de Gustav Klimt e Alfred Kubin. Esse convívio
com a história da arte vem desde pequeno, conforme relatou:
“Quando eu era pequeno, meus amigos trocavam imagens de futebol, eu colecionava reproduções de quadros. Assim que eu
pude, eu peguei o metrô para ir ver os museus em Manhattan. Minha família são os artistas. “
A utilização de fontes pictóricas em suas composições fotográficas aparece em obras emblemáticas, das quais retira as
situações espaciais dos personagens, temas e títulos, mesclando-as ao seu repertório freak. Witkin escolheu As Meninas, de
Velásquez, para referenciar.
O fato de utilizar corpos que guardam um grande apelo à condição física real dos modelos não inviabiliza que o artista fabrique
situações de mises en scène. Produzir tais situações envolve três etapas: o contato com o assunto – pessoa, objeto, ideia –, os
esboços da composição, o planejamento das cenas, com a escolha dos personagens e do vasto número de acessórios – objetos, roupas, máscaras, maquiagem – e a ambientação. A segunda etapa é a da construção de seu tableau vivant, é o momento
da encenação propriamente dita de pinturas clássicas, com os personagens no estúdio e o registro fotográfico. A terceira
etapa é a interpretação do clichê (que se refere ao momento de intervenções na tiragem, como se verá posteriormente).
Witkin em Las Meninas, New Mexico, 1987 conserva o ambiente de ateliê do pintor. Apropriando-se da temática, de elementos
de composição e de personagens do quadro, procura adaptá-los ao seu vocabulário de sofrimento. Hervé Castanet (2006, p.
20) confirma que, a partir dos anos 1970, Witkin utiliza “um diálogo (ou pastiche ou reinterpretação)” com os grandes mestres
da pintura. Um dos primeiros embates com a pintura de Velásquez pode ser encontrado na figura da menina, que nessa fotografia certamente é o personagem mais de acordo com o universo trágico de Witkin, como ele mesmo a descreve: “a menina
não tem pernas, apenas seus cotos, que estão no detalhe que por último se observa, mas são eles que fazem a beleza da imagem, que a tornam tão atemporal e tão dolorosa” (entrevista, site de HORVAT). À pompa da saia da Infanta, Witkin contrapõe o
espaço onde a menina está sentada, uma estrutura metálica com rodas no mesmo formato da saia, como se fosse uma gaiola,
cuja base interna tem elementos que se assemelham a pregos, o que talvez se possa entender como uma prótese para locomoção. Esse personagem, assim colocado, não deixa de ser uma paródia corrosiva ao personagem da pintura de Velásquez – a
bem-nascida filha do rei.
O diálogo com a história da arte segue, nessa fotografia, com referências a Picasso, na presença da lâmpada da obra Guernica
e numa estrutura que parece um painel. Em outra fotografia, Pygmalion, New Mexico (1982), Witkin transcreve literalmente
as partes de uma pintura de Picasso, Mulher com Flor (1932), e novamente a lâmpada da Guernica, misturando-as com o seu
próprio universo. Dessa forma, o sistema witkiniano apresenta duas constantes, como apontou Anne Biroleau (2012, p. 25):
ele é “endógeno, saído do próprio corpus do autor, ou exógeno, com empréstimos de fragmentos de obras de outros artistas”.
Como se trata de uma fotografia que comporta em sua composição imagens de pintura, além de toda a referência ao quadro
de Velásquez, pode-se identificar um caráter de mestiçagem icônica.
Outras de suas fotografias – Courbet in Rejlander Pool, New Mexico (1985), Studio of the Painter: Courbet, Paris (1990), Studio
de Winter, Paris (1994) e Poussin in Hell (1999) – mostram o interesse de Witkin por recriar cenas de ateliê. Nessas fotografias,
também cruza seu universo grotesco com as imagens icônicas da pintura figurativa. Witkin prefere construir seus cenários
quase bidimensionalizados, porque os personagens, à exceção de As Meninas e de outras poucas obras, se encontram imediatamente em frente a uma parede ou painel pintado, que, em certos casos, lembram fundos fotográficos. Isso remete à relação
entre a fotografia e a pintura: vários fundos de seus cenários lembram panos ou telas pintadas, que também fazem uma clara
referência aos fundos de paisagens pintadas que os fotógrafos começaram a utilizar no século XIX para compor os retratados
nas fotografias de estúdio.
Em Studio of the Painter: Courbet, Paris (1990), podem-se detectar de imediato algumas relações da fotografia com a pintura de
Courbet O Atelier do Pintor (1855). Assim como na obra de Courbet, uma grande tela pintada atravessa a composição, formando com a pintura de cavalete no centro da composição e com a própria fotografia uma representação dentro de representação.
A fotografia de Witkin, mesmo sendo em preto e branco, traz uns rasgos de cores amareladas no pano que cobre os quadris
de um personagem e um sépia em alguns outros elementos da composição, o que rememora tonalidades da pintura à qual faz
referência. Além das técnicas de grattage, foi também utilizada a encáustica, técnica tradicionalmente utilizada no campo da
pintura.
Pode-se medir o fascínio por Courbet quando se percebe que, nessa mesma fotografia, Witkin incrustou fragmentos iconográficos de três diferentes obras do artista: O Atelier do Pintor (1855), Les Demoiselles des Bords de la Seine (1857) e Les Baigneuses
(1852), estas duas como uma fotomontagem. O caráter de montagem cênica é indubitável, e não há nenhuma intenção de
esconder tal estratégia – basta olhar para os contornos visivelmente recortados da modelo de costas, as duas figuras no chão
e também a desproporção de tamanho da modelo em relação ao corpo do pintor e à tela, colocadas lado a lado na composição.
As montagens ajudam, ainda, a evidenciar o quadro dentro do quadro, este também presente na fotografia As Meninas. Apesar
da dimensão modesta da fotografia (73, 2 x 99, 4), se comparada à da pintura gigantesca de Courbet, o tamanho da tela ao
fundo da imagem em relação aos demais elementos da composição fotográfica aludem, possivelmente, ao grande formato da
pintura original, O Atelier do Pintor.
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Outra incrustação de imagem estrangeira à fotografia de Witkin é o grafismo que aparece à direita e lembra a pesquisa sobre
o movimento realizada por Étienne-Jules Marey (1830-1904). O pássaro registrado no ato de pousar sobre o cavalete pode
lembrar também as pesquisas sobre a locomoção de animais de Eadweard Muybridge (1830-1904).
É colocando personagens de outras obras de Courbet que Witkin faz desaparecer as figuras alegóricas da obra original. No
estúdio de Courbet imaginado por Witkin, outros personagens do pintor “em carne e osso” frequentam o ateliê, como se a
dimensão da ficção ganhasse realidade no estúdio do artista. Witkin parece não querer reproduzir aquelas figuras alegóricas,
mas prestar uma homenagem ao mestre do Realismo. O personagem suspenso numa tela cuja posição do corpo alude a uma
crucificação em Courbet, em Witkin, encontra-se de joelhos, tendo uma caveira a seus pés, esta claramente pertencente ao
vocabulário de morte do repertório do fotógrafo. Outros elementos de seu repertório grotesco configuram-se como ironia: o
monstro com cabeça de crocodilo que carrega um pincel na mão e vira as costas para a tela, substituindo o menino que admirava a pintura de Courbet; a máscara no rosto do artista e um corpo em ruína à altura do joelho, como se fosse um manequim ou
uma prótese quebrada. Em Studio de Winter, de 1994, coloca uma autorreferência através do quadro na parede de sua fotografia Studio of the Painter: Courbet. Na primeira, abundam as referências ao espaço de um ateliê de artista: esculturas, estrutura
de cavaletes, modelos e quadros na parede. O que ele chama de interpretação do clichê aparece de forma exacerbada, com
muita grattage sobre a imagem, fazendo-a parecer com uma fotografia muito velha e amarelada.
Se, em Studio of the Painter: Courbet, Witkin junta vários Courbets numa única fotografia, em Courbet in Rejlander`s Pool (1985),
ele fez uma tríade de contaminação do pintor Courbet, do fotógrafo do século XIX Oscar Rejlander e de si próprio. Nesta, porém, ele condensa Courbet e Rejlander na mesma figura da modelo de costas: a modelo, por estar de costas e por seu aspecto
anatômico, lembra a obra Les Baigneuses. Em Rejlander, há também uma figura feminina seminua de costas, igualmente com
panejamentos ao redor da cintura, e outro personagem, numa pose estereotipada de estúdio, embora de frente, dobra o braço
em direção da testa, de maneira muito semelhante à da modelo de Witkin.
As referências corrosivas a artistas da história da arte não faltam na sua produção. Poussin in Hell (1999) é uma mise en scène
em que Poussin é representado por um homem esquelético e envelhecido que está pintando uma tela, em contraste com a
juventude da modelo reclinada. Esta, por sua nudez, também contrasta com uma figura coberta de roupas e ajoelhada como se
fosse uma santa, pintada sobre um pano de fundo, possivelmente uma tela, a julgar pelo enquadramento visível em diagonal à
esquerda da composição e pela emenda de outra tela à direita. Uma criança pintada nesta tela no fundo aponta para uma frase
grafada em diagonal: “a dúvida é a fonte de toda a beleza”.
Outro tema emblemático muito representado na história da tradição pictural, como se sabe, foi o de Leda e o Cisne, que Witkin
representa na fotografia Leda (1986). Trata-se visivelmente de uma paródia com o tema em relação ao idealismo da representação dos corpos de Vênus na história da pintura renascentista. A juventude de Leda na pintura original foi substituída por um
corpo tortuoso, marcado pela passagem do tempo e anomalia física. A Leda de Witkin é tão esquelética e disforme nos ossos
que beira a anorexia, envelhecida e sem atrativos nos seios, com pelos pubianos que jamais aparecem nas Vênus da história
da arte. E não é o cisne que a domina, como nas pinturas clássicas; é ela que agarra o cisne pelo pescoço. Uma grande casca
de ovo e dois bebês ao chão contradizem a possibilidade de a envelhecida Leda ser a mãe. Nada de corpo escultural, como se
fosse um mármore grego, e nenhuma paisagem a rodeia. Apenas a iluminação de estúdio fotográfico lembra que se trata de
uma representação. Essa atitude do artista deixa claro que a fotografia contemporânea não se reduz a uma simples imitação
da tradição figurativa pictural, como afirma Cotton. Os empréstimos de modelos picturais são utilizados para criticá-los. A
pintura por séculos impôs esses modelos como dominantes do gosto clássico por corpos idealizados. Assim, a sua produção
fotográfica também não é uma mera citação, no sentido definido por Souriau, conforme anteriormente já discutido, na medida
em que o artista coloca posicionamentos até mesmo contrários aos valores propagados pela história da pintura.
Pictures from the Afterworld: Countess Daru, Monsieur David, Madame David, Paris (1994), como o próprio título diz, remete a
retratos realizados pelo pintor Jacques Luis David que estão emoldurados num tríptico de madeira, em alusão às pinturas de
santos medievais colocadas nos altares de igrejas. Witkin problematiza justamente a parte do corpo que expõe a identidade,
abrindo buracos nos rostos e crânios das figuras e deixando órgãos internos expostos, além de utilizar corpos femininos envelhecidos e esquálidos, contrariando todo o ideal de beleza do retrato burguês.
Witkin faz adulterações no negativo, o que torna a imagem mais pictural. Esse momento é significativo para o artista: “minhas
tiragens não são registros mecânicos, mas o resultado de uma série de inter-relações entre os registros e mim mesmo” 2. No
laboratório ele trabalha sobre a emulsão desenhando, apagando partes ou riscando o contato. Esses atos de riscar, raspar,
provocar incisões, fazer retoques visíveis, colagens, sobrecargas de pintura, cobertura de encáustica, colaboram no processo
para a aparência pictural, de desenho ou de gravura, resultante em mestiçagens de procedimentos O trânsito entre a fotografia, a pintura e os grafismos em suas composições fotográficas acusa a impureza de seus processos de trabalho. O trabalho
de manipulação no laboratório personaliza cada fotografia. Tais procedimentos se materializam em obras como Il Ragazzo
com Quattro Bracci, San Francisco (1984), Sins of Joan Miró, New México (1981), Art Deco Lamp, New Mexico (1986) e Studio
Winter, Paris (1994), Leda, Los Angeles (1983) dentre outras.
Vincent Lavoie (1996, p 67, 69 e 70) cria duas clivagens para a abordagem de determinadas fotografias da contemporaneidade, no texto Transparence et Plasticité Esse sistema dualista, um para duas práticas fotográficas, que denomina “funcional e
2. HORVAT (http://www.horvatland.com/pages/entrevues/12-witkin-fr_en.htm).
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objetiva” e outro como “artística e subjetiva.” A Transparence se caracteriza pelos atributos de uma valorização estética própria
à fotografia funcionalista – clareza descritiva, precisão, objetividade, verdade. Estas estariam ligadas a práticas fotográficas
auxiliares. Por Plasticité, Lavoie entende que se trata de imagens nas quais o material fotográfico é o objeto de um trabalho
plástico e, neste sentido, se distingue daquelas imagens que preservam escrupulosamente a integralidade do meio, a unidade
de sua superfície, sua nitidez, sua clareza ou seu flou controlado, como exige uma ortodoxia.”
Para Lavoie (1996, p 70), os fotógrafos plasticiens produzem “imagens ‘sujas’, tecnicamente precárias e muitas vezes com
acumulação de pintura e encáustica.” Por tais intervenções plásticas, Witkin é colocado, por Lavoie, no eixo da plasticité.
Porém, não se pode esquecer que Witkin trabalha simultaneamente com uma objetividade atroz da imagem e com técnicas
consideradas plasticiennes na mesma composição. Então, a produção do artista reúne, na mesma imagem, uma objectivité e
uma intervenção plasticienne; dessa forma, a obra de Witkin problematiza a separação em dois grupos feita pelo autor. O que
disse Lavoie sobre a obra de Witkin não invalida suas considerações sobre as intervenções que o artista realiza na matéria,
apenas a ressalva é quanto à inserção numa ou noutra categoria.
Se a pintura da tradição figurativa serviu a Witkin como uma fonte potencializadora para realizar seus remakes fotográficos,
também serviu para que o artista colocasse seus posicionamentos críticos em relação à concepção do tratamento corporal
apolíneo empregado pela pintura clássica. Além disso, também critica a sociedade contemporânea, que produz imagens de
corpos industrializados cirurgicamente por plásticas físicas ou por programas de edição de imagem, como o photoshop. A turbulência do corpo nu nas fotografias de Witkin não segue a ditadura dos padrões atuais, excessivamente cobrados pela mídia;
ao contrário, são antinarcísicos. Desta forma, mesmo utilizando fontes iconográficas e temas originários da pintura clássica,
não são apenas uma mera transferência iconográfica. Portanto, suas atitudes plásticas são de um contrafazer, no sentido de ir
contra os valores idealizadores do corpo na tradição da pintura. São corpos mais dionisíacos que apolíneos.
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RESUMO
O presente trabalho, recorte de uma tese de Doutorado em andamento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (com
início em 2014), pretende, metodologicamente, cotejar (BAKHTIN, 2003) as obras: “Porta da Policlínica” do pintor Benedito
José Tobias, que fez suas obras entre 1930 a 1940 em São Paulo, e uma carta da escritora/escravizada Esperança Garcia, que
viveu e escreveu uma carta de petição no século XVIII no Piauí. Em contextos distintos, tanto Garcia, quanto Tobias, e nós que
escrevemos sobre suas obras, oferecemos aos nossos leitores (ou interlocutores) uma proposta de encontro com a imagem
de mulheres e crianças afrodescendentes em confronto com a colonialidade brasileira. No processo, conversamos também
com autores como: Roland Barthes (1984), Walter Benjamin (s/d), Georges Didi-Huberman (2012), Pedro Pablo Gomes & Walter Mignolo (2012), Elio Ferreira de Souza (2015), dentre outros. Com o intuito de realizar tal cotejo trouxemos para o debate
as ideias de autores acima citados como: punctum e studium, sintoma, experiência singular, desobediência epistêmica. Cada
conceito colabora para pensarmos a imagem como um texto ou enunciado, sendo também entendida como artefato cultural
em culturas visuais contemporâneas.
Palavras-chave: “Leitura” de imagens; Produção de Sentidos; Descolonização; Desobediência estética e epistêmica.

“Vez por outra cantarolo para os meus filhinhos uma velha cantiga, mais parecida com uma reza, de uma língua distante que
não sei mais direito o que significa, mas que minha mãe cantava sempre para mim, assim como a mãe dela fazia. Esta cantiga
aquieta a minha tristeza e acalma as minhas crianças. Meus pequenos, já sonolentos, deitam-se ao meu lado aqui na senzala
e sentem o meu olhar a iluminar os seus sonhos e minha presença a velar seus sonos. Mas eu, Esperança Garcia, não durmo
há muito tempo… Espero.” (Rosa, 2012: 18).
Com a epígrafe acima iniciamos este trabalho, que consiste em um recorte da pesquisa de Doutorado em andamento (iniciada
em 2014), intitulada “Imagens de Mulheres e Crianças Afrodiaspóricas: narrativas piauienses para além do museu”, realizada
no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi escrito pela pesquisadora em
fase final de Doutoramento e sua orientadora.
Nossa intenção aqui é discutir uma obra de Bendito José Tobias como possibilidade de pensar Arte, vida e conhecimento,
como nos ensinou Mikhail Bakhtin (2003) e ainda, compreender, a partir dela “enunciações descoloniais” produzidas pelo
artista na referida obra, “Porta da Policlínica”.
Para tanto, cotejamos essa produção imagética com a obra de Esperança Garcia, mulher negra do Piauí, Estado do Nordeste
brasileiro, que viveu ali no século XVIII, na busca de compreender os sentidos produzidos por uma e outra produção em sua
incompletude, no diálogo.
O cotejar para esse estudo tem a ver com o que Mikhail Bakhtin explica quando trabalha a dimensão da multiplicidade de vozes num enunciado (que pode ser uma obra de arte ou uma carta, por exemplo), ou o que chama de texto. Para ele um “texto”
(enunciado) quando confrontado com outro “texto”, dois enunciados não conhecidos, mas, que são tocados por um mesmo
tema, produzirão sentidos outros porque são fruto de uma relação dialógica, ou seja, uma relação que contempla elementos
extralinguísticos (ou extra pictóricos) trazidos no contexto de quem escreve o texto científico e de um sujeito do novo diálogo
como leitor, dentro das complexidades relacionadas. Em todos esses enunciados, que podemos chamar nesse trabalho (recorte de doutorado) de artefatos culturais, existem “vozes de sujeitos ou autores diversos”. É por isso, também, que se tece
numa relação dialógica, pois, é um acontecimento novo que “responde” a outros acontecimentos ou “vozes” da ideia principal
enunciada: no nosso caso, uma leitura desobediente de imagens de mulheres e crianças negras.
A imagem assim ganha um significado dialógico com quem “conversa” com ela. Ela não existe, caso não exista um autor/leitor
que a perceba e mantenha uma relação com ela. Sua existência passa a ter um caráter relacional. A imagem, assim como
a palavra, existe quando compreendida por um novo sujeito/autor daquele novo texto que está sendo realizado na dialogia
existencial e cultural. Dessa maneira, para compreender um texto (uma imagem, por exemplo), muitas vezes, precisamos coIMAGEN, CULTURA Y PRODUCCIÓN DE SENTIDO
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tejar outros textos (enunciados, acontecimentos) numa relação dialógica a partir do nosso contexto atual. Cotejar, comparar,
confrontar, conversar, analisar, contatar.
Para Bakhtin (2003), “toda palavra (todo signo) de um texto conduz para fora dos limites desse texto. A compreensão é o cotejo
de um texto com os outros textos.” (: 404). O que buscamos aqui seria a dialogicidade entre estes dois textos – entendendo a
pintura também como narrativa, como narrativa pictórica – o que contribui para a nossa compreensão não naquilo que elas
têm de acabadas, mas seu caráter de inacabamento. O inacabamento de ambas é que alimenta, expressa e potencializa a
ampliação dos contextos, e que nos dá pistas para a nossa compreensão de como, em contextos coloniais se produz descolonização.
Esperança Garcia foi uma mulher, escravizada na Fazenda Algodões, que hoje se chama cidade de Nazaré do Piauí. Ela sabia
ler e escrever pois, tinha sido catequisada por jesuítas; sendo esses expulsos, passou a ser escravizada pelo administrador
Antonio Vieira de Couto, que a separou do marido e dos filhos mais velhos. O historiador Luiz Mott descobriu uma carta redigida por ela e datada do dia 06 de setembro de 1770, que se encontra hoje em Portugal compondo a história colonialista. A
carta foi considerada a primeira petição para o governador denunciando os maus-tratos que ela e os dois filhos pequenos eram
obrigados a suportar. A autora Sonia Rosa (2012) escreveu um livro infantil sobre essa história intitulado “Quando a escrava
Esperança Garcia escreveu uma carta”. No mesmo livro, a autora informa que o dia 06 de setembro passou a ser comemorado
como o dia estadual da Consciência Negra no Piauí.
Parece inesperado começar a falar de uma carta quando nos propomos a analisar uma obra de arte. Mas, para quem pretende
entender a arte como um artefato cultural que produz sentidos outros, para além de uma estética colonializante e de colonialidades visuais inclusive, essa prática não se encontra fora das redes de conhecimento de uma obra. Assim como quaisquer
outros artefatos culturais: uma carta, uma obra de arte ou uma notícia de jornal podem estar conectados na tradução de significados estéticos, educativos, políticos, sociais, culturais.
A obra de arte cujo título evocamos acima será, então, considerada nesse trabalho como um artefato cultural visual, uma
imagem (“texto” bakhtiniano). Essa imagem ou artefato cultural visual carrega em si um punctum ou enigma (ou possibilidades) (BARTHES, 1984), bem como, presumidos (BAKHTIN, 2003), ou seja, um saber gerado num contexto, mas que também
está conectado com as redes de saberes que nos possibilitam articulação, entendimento, tradução e abertura dessa imagem
experienciada, pelo seu sintoma em nós apreendido e vivido. Vamos aos poucos explicando o que são cada elementos desses,
até chegarmos na obra de Tobias (c. 1920-1930) e recobrar a Garcia (c. 1770).
Punctum é um termo que Roland Barthes (1984), quando parte para uma análise da fotografia para além da técnica/tema/
contexto, usou para falar da atração ou da fascinação que sentia por certas imagens fotográficas. Roland Barthes contrapõe o
punctum ao studium. Este quer dizer um interesse pela imagem que é perpassado ou guiado pelo gosto, culturalmente e moralmente falando. Tanto o studium quanto o punctum podem estar presentes numa mesma fotografia, segundo o autor. Traduzimos, nesse texto, o punctum como um enigma que nos “punge” (palavra usada por Barthes). Pois, é uma espécie de atração, de
animação, de aventura produzida quando em contato com tal imagem, uma força que nos faz ser capturadas/os pela imagem;
um deixar-se ser afetado (atingido) por tal imagem. É onde ela passa a nos intrigar, perturbar, desolar, acolher, arder. “Porque a
imagem é outra coisa que um simples corte praticado no mundo dos aspectos visíveis. É uma impressão, um rastro, um traço
visual do tempo que quis tocar, mas também de outros tempos suplementares – fatalmente anacrônicos, heterogêneos entre
eles – que não pode, como arte da memória, não pode aglutinar. É cinza mesclada de vários braseiros, mais ou menos ardentes. Nisto, pois, a imagem arde. Arde com o real do que, em um dado momento, se acercou (como se costuma dizer, nos jogos
de adivinhações, “quente” quando “alguém se acerca do objeto escondido).” (Didi-Huberman, 2012: 216).
Quando Georges Didi-Huberman (2012) evoca a palavra “arder” para o conceito de imagem parece nos chamar atenção para
aquilo que, imerso nas cinzas da história da arte, algo ainda queima. Um detalhe que nos rouba o corpo e que faz existir a obra,
de fato, para cada um de nós – o punctum. A imagem agora é ampliada como aquilo que a análise historiográfica não explica
prontamente, e, que além disso, muda o roteiro pré-estabelecido do historiador ou do crítico de arte. Nessa empreitada, não
podemos entender a análise da obra escolhida e reproduzida (fotograficamente) abaixo como algo apenas semiótico formal ou
somente histórico oficializado. Essa análise reivindica agora um envolvimento de quem interage com ela. A obra se encontra
no Museu Afro Brasil (São Paulo-Brasil) e a experiência de encontrá-la, de certa forma, preserva uma inquietação presente nas
obras artísticas até hoje. Ao paço que sendo reproduzida aqui (em um artigo acadêmico) e por uma máquina fotográfica, essa
experiência será de outra ordem, mas, ainda assim, continua sendo uma imagem que inquieta e narra uma experiência singular.
Walter Benjamin (s/d) escreve: “Cada dia fica mais irresistível a necessidade de possuir o objeto de tão perto quanto possível,
na imagem, ou melhor, na sua reprodução. E cada dia fica mais nítida a diferença entre a reprodução, como ela nos é oferecida
pelos jornais ilustrados e pelas atualidades cinematográficas, e a imagem. Nesta, a unicidade e a durabilidade se associam tão
intimamente como, na reprodução, a transitoriedade e a reprodutibilidade. Retirar o objeto do seu invólucro, destruir sua aura,
é a característica de uma forma de percepção cuja capacidade de captar o ‘semelhante’ no mundo é tão aguda que, graças à
reprodução, ela consegue captá-lo até no fenômeno único.” (Benjamin, s/d: 101). A reprodutibilidade técnica, para Benjamin,
faz desaparecer o caráter de aura da arte. Isso se tornou um problema com o advento da fotografia para o mundo da arte
clássica eurocêntrica. Mas, como ele mesmo complexifica, destruir a aura de uma obra não é destruir a obra e sim aquilo que
a protege de seus privilégios. Tomar uma obra transitória reproduzindo-a para lucro de alguns, esse é um problema. Através de
uma imagem, uma forma de percepção que consegue captar algo semelhante, como único, está para além de sua reprodução.
Por esse motivo, uma imagem pode proporcionar, a quem está entrelaçado com ela, uma experiência singular. Uma fotografia
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ou uma pintura para ser imagem, neste sentido, deve nos oferecer uma experiência, ou: para uma vivência que nos desumaniza,
a experiência nos possibilita deixar rastros de humanidade e criação.
É com esses conceitos que podemos agora experienciar a imagem da obra de Tobias. Vamos à obra. Abaixo, podemos visualizá-la na Imagem 01.
Imagem 01: Porta da Policlínica.
Benedito José Tobias. © 1930 - 1940. Óleo sobre tela. Acervo Secretaria de Estado da Cultura

Fonte: Museu Afro Brasil (2016).

Talvez nos sirva, num primeiro momento, fazer uma marcação linear e composicional desse artefato visual, para nos aproximar
melhor da pintura exposta enquanto arte fotografada. Isso só foi possível depois que o registro e a reprodução fotográfica
passou a fazer parte das análises das obras de arte como artefato democratizado nos livros e em outras publicações.
Segundo Rudolf Arnheim, a “visão atua no material bruto da experiência criando um esquema correlato de formas gerais, que
são aplicáveis não somente a um caso individual concreto mas a um número indeterminado de outros casos semelhantes
também.” (2005: 39). Podemos arrematar, por enquanto, que uma obra é um caso semelhante as formas/composições que
observamos no mundo ou no contexto social em que experienciamos imagens.
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Imagem 02: Marcação para análise formal da obra “Porta da Policlínica”
Benedito José Tobias. © 1930 - 1940. Óleo sobre tela.

Fonte: Arquivo particular dos autores do texto.

“Qualquer linha desenhada numa folha de papel, a forma mais simples modelada num pedaço de argila, é como uma pedra
arremessada a um poço. Perturba o repouso, mobiliza o espaço. O ver é a percepção da ação.” (Arnheim, 2005: 09). Assim,
quando uma imagem nos olha ou quando fazemos a experiência de olhá-la, acionamos correlações entre as formas, cores,
luminosidades e outros elementos que estão em jogo na composição, bem como, percebemos que nada ali funciona se estivesse sozinho. Além do mais, o equilíbrio é provocado pelas tensões trabalhadas pelo artista, como uma “pedra arremessada
a um poço” tensiona a água e a água a tensiona. No quadro em questão, podemos dizer que as tensões perceptíveis nas suas
linhas, cores, luminosidades, volumes, texturas, direções e pontos focais ou sintomáticos, ajudaram no equilíbrio compositivo
da obra, mas isso tudo não está descolado de nossos contextos. As formas triangulares em verde correspondem ao diálogo
das partes dos corpos pintados, distribuídos nas posições superior e inferior, direita e esquerda do quadro. Nelas as figuras da
madona e das crianças estão distribuídas e apoiadas uma na outra – amparados na figura da madona; duas linhas, finas na
cor laranja, na vertical e na horizontal, se cruzam no ponto nevrálgico do quadro circulado em vermelho, este indica o ponto
perceptível de tensão (ou a pedra perceptível, jogada na água); as linhas finas em vermelho indicam que a direção do olhar
da madona atravessa a composição, pairando fora do quadro, mas para baixo; os círculos azuis contornam os focos de luzes
ativos na composição, que parecem se refletirem no chão (degraus e piso do primeiro plano); o círculo amarelo envolve a aura
formada de luz na cabeça da madona refletida no tecido flamejante que encobre o corpo do infante deitado no seu colo. A linha
orgânica em movimento na cor laranja perfaz o caminho – mais ou menos – que o olho (de quem aprendeu a ler da esquerda
para a direita) percorre na composição. Essas são possibilidades de leituras.
Seria muito cômodo pararmos por aqui e dar-nos por satisfeitos diante desse quadro, mas não queremos lê-lo e sim produzir
sentidos. Mas o fato é que algo nos incomoda nele, algo nos corta e arde como um grito que não para de “ecoar nas águas” das
pinceladas de Benedito José Tobias. Como também a carta de Esperança Garcia corta, arde e grita. Seria a porta fechada da
policlínica? O olhar da madona que vela e espera como em Garcia? Ou quem sabe, as sombras da madrugada infinda?
Para nós, que tecemos essa narrativa, o que nos punge e arde é a luz barroca e crua que invade os focos de linhas esquemáticas circulares azuis e banha os degraus e o chão (ondas tensionadas pela “pedra na água” não somente perceptível). Tobias
arremessou uma pedra de luz que ecoou por toda a madrugada. O artifício inundou o nosso corpo, nos causando um desassos94

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

sego. “Meus pequenos, já sonolentos, deitam-se ao meu lado aqui na senzala e sentem o meu olhar a iluminar os seus sonhos
e minha presença a velar seus sonos. Mas eu, Esperança Garcia, não durmo há muito tempo… Espero.” Essa luz parece ter sido
gerada pelo olhar de Esperança Garcia, aquele que ilumina os sonhos das crianças da madona de Tobias. Uma luminosidade
incômoda como a luminosidade de: Zeferina (líder quilombola de Urutu na Bahia), Na Agontimé (rainha do reino de Daomé –
atual Benim – que no Maranhão fundou a Casa das Minas com o nome de Maria Jesuína), Mariana Crioula (líder da revolta de
escravos da região do Vale do Café no Rio de Janeiro), Eva Maria do Bonsucesso (também do Rio de Janeiro, em Bomsucesso
conseguiu condenar o homem branco que a violentou), Acotirene (uma matriarca do Quilombo dos Palmares), Luisa Mahin
(mãe do poeta Luís Gama), Tereza de Benguela (lider do quilombo de Quariterê), e tantas outras da historiografia e do cotidiano
brasileiros que podemos encontrar hoje em imagens na internet.
Quando os intelectuais negros teresinenses tomaram conhecimento da carta de Garcia foi um rebuliço, assim como quando
percebemos que Tobias lançou essa luz em “Porta da Policlínica”. “Numa dimensão mais ampla, a Carta tenta abrir a porta de
entrada e saída para a humanidade do negro escravizado, o que significa o desejo de reapropriação do corpo e da memória
fraturados, violados e violentados. A referida epístola reinventa trilhas e desvios para transpor o limiar da ‘Porta do Não-Retorno” (Souza, 2015: 07). Como Tobias utiliza-se das armadilhas da imagem pictórica, Garcia, “A escrava, subjugada à tortura do
corpo, utiliza-se das armadilhas da palavra escrita: das sensações de dor e martírio, das metáforas onomatopaicas, da contundência das imagens visuais e estrondosamente sonoras que representam fenômenos da natureza. A escrita afirma suas bases
na fala oral, na fala do povo pouco letrado, na fala gestual do corpo. Esta linguagem da contorção e do flagelo do corpo, do jogo
e construção dos relatos da crueldade apresentados em diferentes cenas da escravidão. A narrativa é fragmentada por esses
pequenos episódios, como uma teia de aranha que pouco a pouco vai envolvendo o leitor dentro de um mundo vivenciado
pelo escravo, que nas palavras de Dionne Brand ‘é a porta que muitos de nós [a Diáspora Negra] esperavam que nunca tivesse
existido’ (2001, p.19, tradução nossa).” (Souza, 2015: 08).
A porta aberta para o holocausto da escravidão criminosa (e colonialista) e a porta fechada para os herdeiros de suas feridas,
nos levam a tomar um banho de luz nas frestas da madrugada de lutas cotidianas que mulheres e crianças, especialmente,
arrastam mundo afora. Nesse sentido, a obra de Tobias, enquanto artefato cultural com rastros impressionista, expressionista
ou fauvista antropofagizados, trama uma descolonialidade do ser como pensamento/estética descolonial.
Para Walter Mignolo (2008) “pensamento descolonial significa também o fazer descolonial” (:290-291). Os pressupostos coloniais, incluindo a distinção entre teoria e prática, não se aplicariam quando se observam aquilo que o autor chama de “pensamento de fronteira” ou os saberes e experiências que foram subalternizados pela lógica colonial, pela “razão imperial”.
Investimos, então, na ideia de que essa produção de Tobias parte da própria vida do artista, em experiências de ver e sentir
que operam no sentido de perceber outras vidas e outros mundos como legítimos e possíveis, bem como, a necessidade de
representar isso produzido como uma exterioridade ou um pensamento de fronteira ou pensamento desobediente.
Acreditamos que há na obra de Tobias uma desobediência epistêmica diante de muitos quadros Modernistas de sua época,
quando, ao tempo em que pinta, na sua maioria figuras negras do cotidiano paulista, não se distancia destes na sua condição
de afrodescendente também. O fato de serem anônimos não nega características tanto fenotípicas quanto de dignidade, utiliza-se dos estilos apreendidos tanto no âmbito acadêmico quanto das novas possibilidades “modernistas” de sua época, mas
ao que parece não exalta o nacionalismo, nem se preocupa em mostrar um cartão postal do povo brasileiro em suas paisagens
regionalistas. Denuncia a condição ainda subalternizante dos rostos e corpos negro tirados de sua palheta de luz e sombra,
mas, não os estereotipa, pelo contrário: os banha de solenidade, gravidade, brio, distinção próprios. Tobias ganhou vários
prémios artísticos em Salões de Arte de São Paulo, mas, sua vida e obra permanecem silenciadas até agora pela crítica, como
a maioria dos pintores que foram tema da exposição “Negros Pintores” no Museu Afro Brasil no ano de 2008. Sua condição de
exímio aquarelista e pintor de telas a óleo com temáticas de figuras negras, não fazia dele, talvez, um assunto dos críticos de
arte brasileiros.
A arte de Tobias, em seu conjunto, parafraseando Didi-Huberman (2012), é uma imagem sintoma. Uma imagem sintoma é
aquela que arde em contato com a realidade; que desestabiliza e mexe tornando outras realidades visíveis; uma lacuna que
os tecidos do nosso corpo visga e é visgado. Esse processo é marcado por uma experiência estética especifica: “las estéticas
decoloniales, en los procesos del hacer y en sus productos tanto como en su entendimiento, comienzan por aquello que el arte
y las estéticas occidentales implicitamente ocultan: la herida colônia. (Gómez & Mignolo, 2012: 8-9).
Assim como Esperança Garcia esperava uma resposta do Governador da Província para dar fim aos seus sofrimentos, após ter
enviado a carta para essa autoridade da época, a Madona da policlínica fechada esperava uma solução para o filho enfermo.
Essa luz/espera nos mantém ligados em duas tríades: a primeira: a infância, o feminino, a raça; a segunda: o apoio (as massas
corpóreas pintadas juntas), a fortaleza (dos corpos que resistem na noite urbana e fria), a fragilidade (desses mesmos corpos
paralisados e do olhar arremessado ao chão banhado em luz – parecendo que esse movimento do olhar fixo movimentou a
fonte luminosa para cima das figuras e do ambiente). O tempo é de espera? A doença da criança pequena é um sintoma ou uma
denúncia de que essa porta precisa ser aberta uma dia?
As tríades estão em constante tensionamento nas redes de saberes com as quais estamos enredados. E, mostram o maniqueísmo da sociedade colonialista com seus ecos ainda hoje. Como exprime Frantz Fanon, “o mundo colonial é um mundo
maniqueísta” (Fanon, 1968: 30). E, “O colonizado sabe de tudo isso e dá uma gargalhada cada vez que aparece como animal
nas palavras do outro. Pois sabe que não é um animal. E justamente, no instante mesmo em que descobre sua humanidade,
começa a polir as armas para fazê-la triunfar.” (Fanon, 1968: 32). Tobias se utiliza da luz numa palheta borroca/fovista/impresIMAGEN, CULTURA Y PRODUCCIÓN DE SENTIDO
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sionista europeia para polir sua arma anticolonialista. Enquanto, em tempos remotos, Garcia fazia o mesmo com sua escrita
fruto catequético eurocêntrico.
Mas para além disso, sentindo-nos obrigadas/os a ver o quadro de Tobias e os escritos de Esperança nos sentidos que produzem como narrativas sobre um mundo desigual e injusto, onde uns são naturalizados como aqueles que “não existem”.
Diriam Voloshinov e Bakhtin (1926), “A arte, também, é imanentemente social; o meio social extra-artístico afetando de fora
a arte, encontra resposta direta e intrínseca dentro dela. Não se trata de um elemento estranho afetando outro, mas de uma
formação social” A arte seria “compreedida” não a partir do objeto artístico, mas, para além disso de uma formação social que
nos oferece/impõe subsídios para “ler” o material artístico.
DOS ENCONTROS
Ao cotejar as obras percebemos então alguns pontos mais específicos que em ambas se fazem presentes quando nós, autores
desse texto, conseguimos burilar como sentidos.
O primeiro ponto dessa relação dialógica está direcionado a uma mesma temática: mulheres e crianças afrodescendentes
como imagens presentes numa sociedade brasileira que ainda hoje traz reflexos destas imagens. Esse seria um ponto de
concordância entre as obras.
O segundo, diz respeito ao uso das mesmas armas de opressores, como a escrita e a imagem do museu, para transgredir
forças colonializantes. Aqui encontramos um ponto de negociação entre os usos das ferramentas culturais e o tema voltado
à visibilidade dos transgressores.
No terceiro ponto, nos demos conta de que ambos os produtores (escritora e pintor) eram afrodescendentes, e nisso mostra-se
um ponto de pertencimento e implicação no diálogo.
Se pensarmos que uma “leitura” não dá conta dessa investigação e sim partirmos para produzir sentidos com ambas produções, a desobediência será captada sobretudo a partir de dentro (do mundo colonializado e seus resquícios sobre os corpos)
por um de fora (aqueles que são execrados pela colonialização dos corpos), gerando um quarto ponto: as tensões históricas.
O que nos punge em Tobias e o que nos punge em Garcia são: a luz acesa das esperança (na pintura) e a esperança agilizada
(pela carta). Essa esperança é concordância e inquietude, que formam um quinto ponto.
E, o que ainda queima até hoje em ambas obras? Entendemos que seja um passado/presente em imagens de mulheres e
crianças afrodescendentes. Que estão como pedras que movem ondas de letras e cores movimentando também, desobedientemente, os rumos de um modelo colonializante de sociedade. Esse é o nosso sexto ponto de encontro.
A infância, o feminino, a raça, o apoio, a fragilidade e a fortaleza, lembrados acima, são fenômenos e ou elementos culturais
produzidos constantemente no cotidiano educacional, social, político, econômico, cultural cuja potência ou força nos chama a
questionar nossa participação nessas produções. Assim, um sétimo e último ponto de encontro é o envolvimento do leitor/produtor com os fenômenos e elementos mexidos por Garcia e Tobias. Quais relações esse “leitor” tece para além do que vê ou lê?
Desta maneira é que o cotejo destes dois artefatos culturais nos sugere a compreensão que as imagens produzidas por Tobias
podem, dialogicamente, ampliar seus contextos quando “encontra” com as cartas de Garcia, já que identificamos nas duas
produções - nos resíduos a princípio negligenciáveis dos quais nos lembra Ginzburg (2002): “pormenores menos influenciados
pelas características da escola a que o ‘pintor’ pertencia”, ou, no caso de Garcia, o fato de uma escrava escrever sua experiência assumindo o protagonismo na narrativa - complementariedade, na medida em que enunciam o desejo de “narrar” aquilo
que em seu contexto e seu tempo não são “narráveis” já que teriam sido produzidos ou como uma “exterioridade”, ou como
estereótipo.
Identificamos assim essas narrativas como potências de descolonialidades, em seu vieses de desobediências epistêmicas.
Quando se negam a ocupar o lugar de “um outro”, deslocam-se para o lugar do “próprio”, deslocando a narrativa de uma história única, para as possibilidades infindáveis das muitas histórias possíveis e merecedoras de serem contadas. E, ouvidas
atentamente!
REFERÊNCIAS
• Arnheim, R. (2005). Arte e Percepção Visual: uma psicologia da visão criadora. Tradução de Ivonne Terezinha de Faria. São
Paulo: Pioneira Thomson Learning.
• Barthes, R. (1984). A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. Tradução de Júlio Castañoñ Guimarães. Rio de Janeiro: Editora
Nova Fronteira.
• Bakhtin, M. (2003). Estética da criação verbal. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Editora Martins fontes.
• Benjamin, W. (s/d). Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura. (Obras Escolhidas, v. 1).
Tradução de Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Editora Brasiliense.
96

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

• Didi-Huberman, G. (nov. 2012). Quando as imagens tocam o real. Tradução de Patrícia Carmello e Vera Casa Nova. Pós: Belo
Horizonte, v. 2, n. 4, p. 204-219. Disponível em: http://www.macba.es/uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_
las_imagenes_tocan_lo_real.pdf. Acesso: 01 jul. 2017.
• Fanon, F. (1968). Os Condenados da Terra. Tradução de José Laurênio de Melo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
• Ginzburg, C. (2002). Mitos, emblemas e sinais – morfologia e história. Tradução: Frederico Carotti. São Paulo: Cia das Letras.
• Gomes, P. P. & Mignolo, W. (2012). Estéticas Decoloniales. [recurso eletrônico]. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, 2012. Disponível em: https://adelajusic.files.wordpress.com/2012/10/decolonial-aesthetics.pdf. Acesso em: 15 mai.
2017.
• Mignolo, W. (2008). Desobediência Epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. Cadernos de
Letras da UFF – Dossiê: Literatura, língua e identidade. Nº 34, p. 287-324. Disponível em: http://www.uff.br/cadernosdeletrasuff/34/artigo18.pdf. Acesso em: 15 jul. 2017.
• Rosa, S. (2012). Quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta. Rio de Janeiro: Pallas.
• Souza, E. F. de (2015). A carta da escrava ‘Esperança Garcia’ de Nazaré do Piauí: uma narrativa de testemunho precursora da
literatura afro-brasileira. Em: [Anais] Encontro Internacional de Literaturas, Histórias e Culturas Afro-brasileiras e Africanas –
África Brasil: Identidades e Diásporas. 4. Teresina: Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Disponível em: http://s3.amazonaws.com/nepa2015/ckeditor_assets/attachments/145/a_carta_da_escrava_esperanca_garcia_de_nazare_do_piaui_uma_narrativa_de_testemunho_precursora_da_literatura_afro-brasileira.pdf. Acesso em: 01 jun. 2017.
• Voloshinov, V. N. & Bakhtin, M. (1926). Discurso na vida, discurso na arte. Tradução para fins didáticos: Carlos Alberto Faraco
e Cristovão Tezza, (mimeo). Disponível em: http://www.uesb.br/ppgcel/Discurso-Na-Vida-Discurso-Na-Arte.pdf. Acesso em 15
jul. 2017.
CURRÍCULOS
Francilene Brito da Silva
Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2014-2017). Possui Licenciatura Plena em Educação Artística com Habilitação em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Piauí-Brasil (2001).
É professora Assistente da Universidade Federal do Piauí do Departamento de Artes. Estuda atualmente afrodescendência,
cotidiano, arte e decolonialidade.
Mailsa Carla Pinto Passos
Doutora em Educação Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2004). É professora do Programa
de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; vice-coordenadora do Laboratório Educação e
Imagem, da Faculdade de Educação da UERJ e PROCIENTISTA UERJ, Cientista do Nosso Estado (FAPERJ). Tem experiência na
área da linguagem; currículo e cotidiano; afrodiáspora.

IMAGEN, CULTURA Y PRODUCCIÓN DE SENTIDO

97

DO CUBO BRANCO AOS ESPAÇOS DE INTIMIDADE: UM ESTUDO
SOBRE O PROJETO FUGA E OUTRAS PROPOSIÇÕES EXPOSITIVAS
Luciana Paiva Pinheiro
Universidade de Brasília, Brasil
lupaiva@gmail.com
Dalton Camargos
Galeria Alfinete, Brasil
info@alfinetegaleria.com
RESUMO
Este artigo investiga a relação entre a neutralidade do espaço expositivo a partir da instauração do museu moderno e a condição negativa da imagem em propostas artísticas contemporâneas que exploram a invisibilidade, o espaço em branco e a noção
de vazio. Contraposta a estas táticas expositivas apresenta-se a crítica ao museu moderno de Daniel Buren ao evidenciar os
“buracos na arquitetura”. A partir dessa noção, apresentam-se outras propostas artísticas e expositivas que se contrapõem à
lógica monumental e institucional do cubo branco, tendo como estudo de caso o Projeto Fuga, realizado no ateliê da artista
Valeria Pena-Costa desde o início de 2017 em Brasília.
Palavras-chave: museu moderno, arte contemporânea, exposição, ateliê.

Sou partidário do movimento mínimo,
da menor alteração que provoca a maior revolução
na percepção da realidade.
Jorge Macchi
Ao falar sobre sua produção, o artista argentino Jorge Macchi afirma o desejo de que suas obras mantenham uma conexão
íntima ou individual com o espectador, próxima da “relação que poderia estabelecer com um livro”1. As táticas propostas
pelo artista na realização de suas obras incluem mínimos deslocamentos, a incorporação de acasos cotidianos e pequenas
alterações no espaço expositivo, como por exemplo, na obra “Horizonte” (fig. 1) onde a projeção da sombra de alguns pregos
alinhados na parede forma a imagem de uma linha contínua.
Macchi afirma que a escala reduzida dos trabalhos e a economia de materiais e ações que utiliza é fundamental para gerar uma
aproximação do espectador e propiciar uma relação de intimidade com a obra. Porém, seu trabalho acaba ganhando proporções um pouco mais amplas se deixarmos de considerar a neutralidade dos espaços expositivos que utiliza como algo dado,
como uma condição natural. No Instituto Inhotim (MG), uma ampla sala escura é dedicada à obra “Fuegos de artifício” (fig. 2)
onde o artista utiliza os mesmos recursos da obra citada anteriormente, porém, os pregos e luminárias são posicionados de
modo que a sombra projetada se expande pela parede no mesmo sentido de uma explosão pirotécnica. A sala escura, sem
interferências externas, apenas um vão de entrada e outro de saída, constitui parte fundamental da obra, ou melhor, é o habitat
necessário para que sua proposta seja percebida.
1. “Con respecto a la escala de las obras, en general no trabajo con la espectacularidad, tiendo a una arte íntimo, que logre una conexión fuerte, casi individual con
el espectador. No tengo muy claro el por qué, pero me gustaría que el espectador tuviera con algunas de mis obras la relación que podría establecer con un libro”.
(Macchi, 2004)
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Figura 1: Jorge Macchi. Horizonte, 2002. (detalhe à direita)
Figura 2: Jorge Macchi. Fuegos de artifício, 2002.

Fonte: www.jorgemacchi.com

Estes aspectos da produção artística de Macchi são comuns a toda uma genealogia de artistas que lida com a noção de renúncia e simplicidade do gesto na execução de suas propostas, noções que aproximam-se da de “mínimo irredutível” colocada por
Barbara Rose como legado das questões lançadas por Kasemir Maliévitch e Marcel Duchamp: “It`s important to keep in mind
that both Duchamp`s and Malevich`s decisions were renunciations – on Duchamp`s part, of the notion of the uniqueness of the art
object and its differentiation from common objects, and on Malevich`s part, a renunciation of the notion that art must be complex”.
(Rose. 1965: 277.) 2
As renúncias de que Barbara Rose se refere são uma análise retrospectiva que busca encontrar a raiz das proposições lançadas por alguns artistas da década de 60, mais conhecidos como “Minimalistas”3. A autora mostra como a busca pela essência
das formas de Maliévich e a indiferença em relação ao objeto artístico de Duchamp são posturas que tem implicações diretas
para este grupo de artistas.
Mas, por um outro lado, podemos pensar que embora Maliévitch reivindicasse a economia da forma e a “não-objetividade”4 na
pintura, a obra “Quadrado negro” (1913) foi apresentada em um local específico na exposição inaugural dos artistas Suprematistas, “A última exposição de quadros futuristas O.10” (1915). A obra deveria permanecer no canto da parede em referência
2. “É importante manter em mente que tanto a decisão de Duchamp quanto a de Malevich foram renúncias – por parte de Duchamp, do caráter único do objeto
de arte e sua diferenciação dos objetos comuns, e por parte de Malevich, uma renúncia da noção de que a arte deve ser complexa.” (tradução livre)
3. Minimalismo foi a denominação que prevaleceu entre os críticos da época para a produção de um grupo composto principalmente por Donald Judd, Robert
Morris, Dan Flavin e Carl Andre, que durante a década de 60 realizavam trabalhos com características em comum, mas não chegavam a se considerar um
grupo, sendo que cada um desenvolveu suas próprias teorias.
4. Para o artista, a “não-objetividade” tem o sentido de não figuração, a não representação do mundo objetivo. Neste sentido o Suprematismo é uma arte
construtiva, mas “a construção deveria ser a criação de novas formas, sem objeto.” (Maliévich. 2007: 26-27).
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ao local onde tradicionalmente se colocam as imagens sagradas nas casas russas5. No caso dos ready-mades de Duchamp,
apesar de renunciarem à noção de obra única, sua inserção no espaço expositivo reivindica a institucionalização de qualquer
objeto escolhido pelo artista como um objeto de arte.
Figura 3: vista da “Última exposição de quadros futuristas O.10”, 1915.

Fonte: http://www.artic.edu/aic/resources/resource/3031

Portanto, por mais que a forma ou o gesto possam ser compreendidos como sintéticos em relação à produção da época, acrescenta-se aos objetos um local que os confere outro sentido. Em uma análise diferente da de Barbara Rose podemos pensar que
o que está em jogo é também o acréscimo de um lugar específico para as obras e não apenas as renúncias formais obtidas na
pintura e na escultura.
Yves Alan Bois nos apresenta um exemplo anterior e um pouco mais radical que demostra como os artistas já pensavam no
local de inserção de suas obras como parte integrante de suas proposições artísticas. Durante a Exposição Universal de 1855,
Gustave Courbet montou um bangalô ao lado do pavilhão das Belas-Artes para expor obras que haviam sido selecionadas mas
que o artista recusou-se a mostrar por julgar que “seus quadros teriam sido dispersos em meio a abundância indiferenciada
dos objetos comparáveis” (Bois. 2012: 122). Ao montar sua própria exposição, Coubert exemplifica o desejo dos artistas por
um espaço neutro e um local terminal para suas obras antecipando o nascimento do museu moderno.
Entretanto, como nos mostra Jean-Marc Poinsot a história da arte moderna suprimiu a história das formas de aparição das
obras em favor da teoria da autonomia da obra de arte. (Poinsot. 1987). Segundo o autor, a digestão da base pela escultura e
da moldura pela pintura são fatores compreendidos e analisados por teóricos como Rosalind Krauss6 à parte da história das
modificações que ocorreram no espaço expositivo e das formas de dispor as obras.“Um número considerável de obras de arte
(as mais exclusivamente idealistas, cf. ready-mades de todo tipo, por exemplo) só ‘existem’ porque o lugar onde são vistas está
naturalmente subentendido” (Buren In Poinsot. 1987: 153)
A partir de 1976, Brian O’doerthy irá dedicar-se a análise de como o espaço expositivo se constituiu ao longo do modernismo,
mais especificamente a partir das noções instauradas pelo Museu de Arte Moderna de Nova York no início do séc XX.
(O’Doerthy. 2002)7. Ao nomear de “cubo branco” os espaços que seguem os preceitos determinantes deste museu o autor
ironiza a exigência de neutralidade comparando o rigor de sua construção ao das igrejas medievais. Sua análise mostra como
a construção deste espaço alia tanto o desejo de artistas como Courbet como o das instituições8, determinando assim uma
forma específica de visualização e compreensão das obras que ali se encontram por parte dos espectadores.
Porém, se as obras não só começam a adaptar-se a espaços expositivos mas também a produzi-los não podemos falar apenas
em renúncias formais já que, desde o modernismo, as obras também revindicaram o espaço ao redor. A construção e natu5. Informação retirada do audio “Kazimir Malevich paintings at the 0.10 exhibition, 1915” disponível em www.moma.org
6. Em seu artigo “A escultura em campo ampliado”, Rosalind Krauss define os trabalhos tridimensionais que surgem a partir da década de 60 (especialmente
dos artistas Minimalistas e Land-artistas) como uma “categoria resultante da soma da não-paisagem com a não-arquitetura”. (Krauss. 1979).
7. Antes de se tornar livro, o artigo “Inside the White Cube: the ideology of the gallery space” de Brian O’Doerthy foi publicado na revista Artforum em 1976.
8. De acordo com Poinsot as estratégias de apagamento fazem parte do projeto de sedução do museu. Ao se disfarçar de não-lugar o museu pode adaptar-se
ao contexto de qualquer obra. (Poinsot. 1987: 154-155)
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ralização deste espaço neutro para as obras criou condições para que determinadas propostas artísticas possam trabalhar
com este “mínimo irredutível” do qual Barbara Rose nos fala, e que nos leva a pensar que determinados trabalhos lidam com
a redução do visível, sem nos atentarmos para o fato de que a redução de materiais, a economia de gestos, o apagamento das
obras só poderia ocorrer se o espaço ao redor delas se ampliasse. É dentro deste limite que propõe um vazio monumental ao
redor das obras que podemos de fato dizer que vemos menos.
1. MONUMENTALIZAÇÃO DO MÍNIMO
Voltando às obras de Jorge Macchi, podemos agora repensar a localização de seus pequenos pregos e percebê-los como elementos dessa arquitetura do espaço em branco que foi construída ao longo da história da arte moderna. Dentro deste espaço
qualquer interferência torna-se obra, ou ainda, a própria galeria vazia pode tornar-se uma intervenção artística como realizou
Yves Klein em 1958. Chamada de “O Vazio”, a exposição foi compreendida como uma crítica ao objeto de arte e ganhou ares
transcendentais (O’Doerthy. 2002: 102). Aos poucos, o culto ao espaço vazio conquistou um lugar definitivo na arte contemporânea a ponto do espaço expositivo ser considerado como um lugar naturalmente esvaziado, um receptáculo ideal.
“A galeria ou o museu são, com efeito, vazios, na medida em que podem acolher qualquer corpo, a qualquer momento, sem
nunca ficar vinculados àquilo que expõe, a não ser pelo renome mutualmente alcançado, as obras deixando uma parte delas
mesmas – a fama, o renome – incorporalmente vinculada às galerias que as acolheram” (…).(Cauquelin. 2008: 74-75).
Porém, a galeria só pode funcionar como este espaço neutro onde as obras se manifestam porque a vivenciamos em uma condição negativa em relação as imagens e objetos que ela contém. Ou seja, ou ignoramos a galeria para que ela funcione como
receptáculo ou percebemos sua presença e assim ela mesma torna-se obra. Uma vez dentro de seu espaço em branco deve-se
estar atento à menor alteração que, como coloca Macchi, nos conduz a uma potencialização da realidade. Não é, portanto, a
redução do campo visível da obra, a escala mínima e a escolha de materiais triviais que potencializa a percepção das obras.
Nossa disponibilidade e atenção suscitadas pelo esvaziamento do espaço expositivo transformam essas mínimas intervenções em grandes achados. Quanto mais ínfima, mais a obra torna-se monumental pelo espaço “negativo”, a área de “respiro”
que se instaura ao seu redor. A galeria torna-se, portanto, a expansão arquitetônica da página em branco, que representa para
Michel de Certeau a utopia de domínio do ocidente moderno, onde, aprende-se desde criança a “executar um querer próprio”
(Certeau 1998: 225).
O estabelecimento do cubo branco como lugar de excelência para a arte tornou-se essencial para o surgimento de propostas
que lidam com o que Lucy Lippard nomeou em 1968 de “desmaterialização” do objeto de arte. Podem ser entendidas dentro
dessa teoria as obras surgidas a partir da década de 60 cuja forma material era menos importante do que a ideia ou propostas
que buscavam questionar as formas de produção usuais em arte. (Lippard. 1997). O objeto em si torna-se menos importante
do que sua desaparição, do que a experiência do espectador, os processos que envolvem sua elaboração e, inclusive, a própria
ideia que o gerou. “A própria ideia, mesmo no caso de não se tornar algo visível, é um trabalho de arte tanto quanto qualquer
produto terminado. Todos os passos intermediários – rabiscos, rascunhos, desenhos, trabalhos malsucedidos, modelos, estudos, pensamentos, conversas – interessam. Os passos que mostram o processo do artista às vezes são mais interessantes do
que o produto final.” (Lewwit 1967. In Cotrim; Ferreira. 2006: 177).
Embora as implicações ideológicas na renúncia do objeto único e imutável por parte dos artistas tenha sido importante para
colocar em cheque as incoerências do sistema produtivo da arte 9, na maioria das vezes as táticas utilizadas pelos artistas para
apresentar seus trabalhos dependiam do espaço da galeria para serem reconhecidas. Como nos coloca Anne Cauquelin ao
analisar as formas do vazio na arte contemporânea, “o desmaterial precisa de um lugar material para se mostrar” (Cauquelin.
2008: 77). Nesse sentido, o espaço em branco da galeria acaba sendo o vilão capaz de abarcar até mesmo as propostas que
pretendem rejeitar sua institucionalização.
2. ESPAÇAMENTO: BURACOS NA ARQUITETURA
Temos, portanto, uma equação estabelecida. O espaço em branco se anula e em troca amplia as obras não apenas por dar um
lugar onde elas se tornam visíveis, mas também atribuindo-lhes valor e estendendo sua temporalidade a um limite idealizado.
Não se trata, porém, de fugir completamente do museu ou da galeria em busca de um espaço isolado como fizeram os land-artistas na década de 60. Mas a busca por uma condição de produção e fruição menos condicionada por este espaço surge
como o desejo de proposições expositivas que partem tanto dos próprios artistas quanto de curadores e organizadores de
exposições. Trata-se de propôr uma aproximação a espaços e situações menos simuladas, e buscar locais que se distinguem
daqueles grandes museus que sobrepõe sua arquitetura às obras que abrigam e se portam como uma “mãe abusiva” (P. 95).
Deste modo, Daniel Buren propõe uma saída ao evidenciar os buracos na arquitetura que rompem a homogeneidade do espaço:
“Nos lugares arquitetônicos ditos neutros, os pontos/EIXOS não neutros – em ruptura com a neutralidade – e por essa razão
nunca utilizados: são as janelas, as portas, os corredores estreitos, a ventilação, o aquecimento, as fontes de luz, etc.
9. “Under attack is the rationalistic notion that art is a form of work that results in a finished product. (…) What art now has in its hands is mutable stuff which need
not arrive at the point of being finalized with respect to either time or space. The notion that work is an irreversible process ending in a static icon-object no longer
has much relevance.” (Smithson. 1969 In Harrison; Wood. 2003: 884-5)
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São, de fato, buracos na arquitetura.
São lugares de passagem. Lugares perturbados. Instáveis.
Janelas perturbadas com o que se passa por trás delas.
Portas, perturbadas por aqueles que as abrem.
Corredores, perturbados por aqueles que os utilizam.” (P 95)
As intervenções de Gordon Matta-Clark explicitam esses pontos de ruptura da arquitetura tornando perceptível a presença
física e poética dos espaços. O buraco realizado pelo artista produz um negativo, um vazio, um espaçamento na estrutura
impositiva das construções arquitetônicas. Já na exposição de Adrian Villar Rojas “Los teatros de saturno” a galeria
Kurimanzutto no México é preenchida excessivamente por elementos que revindicam uma condição anterior ou posterior à
sua própria existência. Em um cenário pós-apocalíptico a diferenciação entre espaço expositivo e obra se dissolve, a galeria
converte-se em um buraco negro que tudo absorve.
Tanto Matta-Clark quanto Villar Rojas apresentam obras que situam-se no limite da possibilidade de execução das mesmas e,
com isso, expõem radicalmente as limitações dos espaços destinados à arte. Embora suas ações ampliem significativamente
o horizonte que pode ser vislumbrado para as proposições artísticas dentro e fora dos espaços expositivos, elas acabam por
ter que adquirir proporções tão monumentais quanto a arquitetura ao redor.
Fig. 4: Gordon Matta-Clark. Conical Intersect, 1975.
Fig 5: Adrian Villar Rojas, Los teatros de saturno, 2014.

Fonte: Cuevas; Rangel. 2010: 118. Still retirado do filme de Jordan Bahat, disponível em: http://vimeo.com/100696735

3. PROJETO FUGA: O ESPAÇO EXPOSITIVO COMO LUGAR DA INTIMIDADE
A cidade de Brasília impõe uma situação específica à realidade das exposições e espaços expositivos que nela operam. Cidade planejada e projetada pelo urbanista Lucio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer, a cidade foi inaugurada em 1960 para se
tornar a nova capital do país. Logo, tornou-se um ícone do projeto desenvolvimentista e modernista brasileiro, transformada
em Patrimônio Cultural da Humanidade em 1972. Essas características, somadas ao fator de sua função institucional, afeta
perceptivelmente a relação de seus habitantes com a produção artística e cultural, já que a maioria dos espaços expositivos
é fruto dessa origem marcadamente institucional. Felizmente, com a crescente população nascida e criada na cidade uma
identidade própria começou a surgir e, nos últimos anos, este movimento de apropriação da cidade pelos próprios habitantes
vem tornando-se cada vez mais evidente a partir da consolidação de iniciativas culturais independentes, aberturas de espaços
expositivos mantidos de forma coletiva, sem vinculação com o estado ou com instituições bancárias.
O Projeto FuGa faz parte dessa necessidade de propostas autônomas, propondo um buraco na lógica modernista e institucional da cidade. A realização do projeto surge da parceria entre a Galeria Alfinete e o ateliê da artista Valéria Pena-Costa onde
o desejo da galeria em abrir as portas para proposições expositivas fora dos limites de seu espaço físico encontra a hospitalidade e generosidade da artista em agregar processos diversos ao seu espaço de produção. É, portanto, em uma casa-ateliê
repleta de obras da artista que também comporta uma varanda e uma área de jardim, que surgiu o movimento de ocupação
do espaço onde diversos artistas foram convidados a intervir dentro e fora da casa. Desde janeiro de 2017 foram realizadas
duas exposições com trabalhos de cerca de 15 artistas além de mostras de vídeo, conversas, apresentações de performances
dentre outros eventos no espaço.10
Visando experimentar outros modelos de espaços expositivos, o projeto Fuga abre, portanto, um espaço de convívio entre
artistas e obras, memórias e processos, propondo uma relação intimista e afetiva tanto para os artistas quanto para o público,
10. As divulgações e registros do evento acontecem pela página do facebook: www.facebook.com/fu.ga.355
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propondo conversas e encontros que visam essa aproximação. Contrapõe-se, portanto, à ideia de que é necessário criar um
espaço de esvaziamento, um vazio monumental, ou operar na mesma escala dos espaços arquitetônicos para atuar no sistema
das artes. Ainda que os demais espaços ajudem a construir o fluxo e pensamento em torno da cultura da cidade, a experiência
do Fuga tem mostrado até agora que mesmo em um espaço pouco convencional, carregado de elementos e informações, a
atenção e cumplicidade geram sentido para abrigar diferentes propostas, mesmo aquelas que lidam com um caráter mínimo
e imperceptível.
Fig 6: vista externa do ateliê e jardim que abrigam o projeto11
Fig 7: vista interna e obras da artista Valéria Pena-Costa

Neste sentido, a motivação de Hans Ulrich Obrist para a realização de sua primeira curadoria na cozinha de sua casa, tornou-se
um direcionamento para este projeto:“I began to think about all the innovative, large-scale museum shows I had seen and whether
it was really possible to do something new, combining all the networks I had been enmeshed in, the entire European Thinkbelt. One
conviction I had was that it could be interesting to do something smaller, after the gigantism of some of the 1980s art scene which
seemed unsustainable after the crash of 1987.”.(Obrist. 2014) 12
A experiência do Fuga mostra que “o território que construímos depende da posição em que nos colocamos para desenhá-lo”
(Sousa. 2006), deste modo, propor uma relação de cumplicidade com os artistas e as obras têm se demonstrado uma tática
bastante efetiva para praticar outros modelos de espaço.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Bois, Y-A. Mudança de cenário. In Hutchet, S. (2012). Fragmentos de uma teoria da arte, São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo.
• Cauquelin, A. Freqüentar os Incorporais: contribuição a uma teoria da arte contemporânea. (2008). São Paulo: Martins.
• Certeau, M. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer, (2002) RJ: Vozes.
• Cotrim, C.; Ferreira, G. [orgs.]. Escritos de artistas: anos 60/70. (2006) Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
• Cuevas, T.; Rangel, G. [orgs]. Gordon Matta-Clark: Desfazer o espaço. (2010) São Paulo: Museu de arte moderna.
• Duarte, P. S. [Org.]. Daniel Buren: textos e entrevistas escolhidos 1967- 2000. (2001) Rio de Janeiro: Centro de Arte Hélio Oiticica.
• Harrison, C.. Wood, P.. Art in theory, 1900-2000: an anthology of changing ideas. Malden, (2003) MA: Blackwell.
• Krauss, R. (1979) A escultura em campo ampliado, 1979. Retirado de: www.eba.ufrj.br [Acesso: 01/09/2017]
• Lippard, L. R. Six years: The dematerialization of the art object from 1966 to 1972, a cross-reference book of information on some
esthetic boundaries. (1973). London: Studio Vista.
• Macchi, J. (12/2004) Mais por menos uma entrevista com o artista argentino Jorge Macchi por Paula Cohen. Revista Trópico.
Retirado de: http://www.jorgemacchi.com (Acesso: 01/09/2017)
• Maliévitch, K. Dos novos sistemas da arte. trad. Cristina Dunaeva. (2007) São Paulo: Hedra.
• Obrist, H. U. (18/12/2014) The Kitchen Show. The Paris Review. Retirado de: https://www.theparisreview.org/blog/2014/12/18/
the-kitchen-show (Acesso: 01/09/2017)
• O’Doherty, B. No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte. (2002). SP: Martins Fontes.
11. Fotografia de Bernardo Scartezini publicada em matéria sobre o projeto, disponível em: www.metropoles.com/colunas-blogs/plastica/projeto-fuga-abre-parque-de-diversoes-para-a-cabeca
12. “Comecei a pensar em todos os shows de museus inovadores e em larga escala que eu tinha visto e se era realmente possível fazer algo novo, combinando
todas as redes nas quais eu estava envolvido, todo o Thinkbelt Europeu. Uma convicção que tive foi que poderia ser interessante fazer algo menor, depois do
gigantismo de alguns dos cenários artísticos dos anos 80, que pareciam insustentáveis após a crise de 1987”. (tradução livre)
IMAGEN, CULTURA Y PRODUCCIÓN DE SENTIDO

103

• Poinsot, J-M. (2005) Quando (onde) a obra acontece?, 1987. Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais EBA –
UFRJ, ano XII, (n12).
• Rose, B. (1965) A B C ART. October.
• Sousa, E. Furos no futuro: utopia e cultura in: Schuler, F; Barcelos, M. (2006) Fronteiras: arte e pensamento na época do multiculturalismo. Porto Alegre: Sulina.
CURRÍCULOS
Luciana Paiva Pinheiro
Artista visual e doutoranda em Artes pela linha de Métodos e processos em Arte Contemporâneas do Programa de Pós-graduação da Universidade de Brasília (2014).
Dalton Camargos
Iluminador e galerista, há quatro anos está à frente da Galeria Alfinete em Brasília.

104

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

VISUALIDADES IMAGINADAS: TESSITURAS ENTRE FOTO-GRAPHIAS
E FORMAÇÃO DOCENTE
Cláudia Mariza Mattos Brandão
Universidade Federal de Pelotas, Brasil
attos@vetorial.net
RESUMO
Nas abordagens contemporâneas da formação docente em Artes Visuais, a imagem é um dos principais objetos de investigação, devido à expressiva e complexa gama de significados que ela suscita. Sendo assim, o docente em formação necessita
compreender as imagens como produtos culturais e, portanto, produtos simbólicos dos humanos. E no contexto imagético
contemporâneo a imagem fotográfica assumiu um papel diferenciado em função de sua larga escala de produção e divulgação. Considerando tal realidade, o artigo problematiza a importância (trans)formadora da fotografia como um texto não-verbal
que presentifica memórias e imagens em nós, no entendimento de que a memória é um reservatório do imaginário humano,
como pretende Gilbert Durand. Nesse sentido, a discussão aborda em especial a foto-graphia, ou seja, um suporte para a (re)
apresentação dos universos simbólicos pessoais dos sujeitos/docentes aprendentes, que frutifica de devaneios poéticos, teorizados por Gaston Bachelard. No contexto de tais ideias, a foto-graphia é admitida como detonadora de dois movimentos
instauradores fundamentais: o da interiorização das exterioridades, através das memórias revisitadas; e o da exteriorização
da interioridade, através do exercício da linguagem fotográfica, com base nas trocas dinâmicas entre as relações cotidianas
e o meio. O exercício de ler o mundo nas entrelinhas dos signos - de analisar e produzir imagens fotográficas como suportes
visíveis para as subjetividades - possibilita revelar e revelar-se, transgredindo os limites da presença e da ausência, alargando a
capacidade humana de simbolização, e apreendendo a linguagem fotográfica em suas articulações estruturais e pragmáticas
que permitem a manifestação dos imaginários (Brandão, 2012). Os resultados sugerem que as relações constituídas entre passado e presente instituem um circuito relacional no qual a ação imaginante da foto-graphia é potencializada, retroalimentando
os processos de autoformação e enriquecendo o capital experiencial dos acadêmicos.
Palavras-chave: Foto-graphia. Formação docente. Narrativas não-verbais.

A visualidade contemporânea é um fenômeno que não se dá a conhecer de modo claro e distinto, pois é permeada por múltiplos sentidos. Logo, ler/decodificar a visualidade do entorno permite a apreensão da realidade como um conjunto de dados
materiais e fatos integrados numa teia complexa de sentidos e significados. Sendo assim, isso possibilita distinguir os embasamentos das atitudes sociais, admitindo-as como consequências de modos de ser e de pensar, apresentando, além disso,
a instância simbólica das imagens como reveladora do trajeto antropológico do ser. Nesse universo, o exercício de realizar e
contemplar fotografias pode possibilitar a percepção das relações e inter-relações que constituem a vida social, ressaltando a
importância da atividade simbólica para a compreensão de qualquer agregação social e suas particularidades.
De acordo com o dicionário Aurélio, ler significa “percorrer com a vista, ver e estudar, decifrar, interpretar o sentido de. Perceber, adivinhar. Captar signos ou sinais registrados em um suporte”. Portanto, a leitura não se restringe somente à decodificação de símbolos, ela está diretamente relacionada à capacidade de avaliar situações, visto que não podemos compreender o
texto desconectado de seu contexto. A partir de tal entendimento, podemos definir leitura visual como a apreensão do(s) sentido(s) de uma imagem/símbolo/situação visível pelo espectador, ressaltando-se o fato de que o entendimento da mensagem
depende das relações estabelecidas entre a imagem, o leitor e o meio.
A leitura visual, assim como qualquer tipo de leitura, está conectada a fatores subjetivos, psicológicos, e sociais. E a compreensão dos textos visuais, não-verbais, envolve a capacidade dos indivíduos de apropriarem-se do mundo ao redor, de seus
valores e modos de expressão, significando-o, pois “o texto não-verbal é uma experiência quotidiana; a leitura não-verbal é uma
inferência sobre essa experiência” (Ferrara, 1986: p. 13).
O debate atual sobre a crise da educação no Brasil, muitas vezes ignora que os estudantes não são mais aquelas pessoas para
as quais o nosso sistema educativo foi pensado. Eles mudaram radicalmente, não somente nos hábitos comportamentais e na
forma de vestir, como aconteceu com gerações passadas. A transformação ocorrida foi mais profunda e radical, uma descontinuidade muito singular, ocasionada pela chegada e rápida difusão da tecnologia digital nas últimas décadas do século XX.
Do nível inicial até a universidade esses estudantes representam as primeiras gerações que cresceram e se socializaram
utilizando os computadores e outros brinquedos e ferramentas da era digital. Temos, portanto, novas máquinas e tecnologias,
novíssimas formas de comunicação centradas na produção incessante de imagens. Sendo assim, num mundo no qual realidade e virtualidade/ficção se fundem, a imagem assume um papel de destaque ímpar que faz dela e das possibilidades de leitura
que suscita nos seus observadores temas fundamentais para serem abordados na escola.
Como destaca Annateresa Fabris (2009: p. 201), atualmente “a imagem deixa de ser o antigo objeto óptico do olhar para converter-se em imagerie (produção de imagens)”, referindo–se às transformações provocadas pelas novas tecnologias. Logo, a
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palavra Imagem está mais relacionada ao impacto de sua visibilidade cultural do que propriamente à representação visível de
algum objeto ou situação.
Em minhas pesquisas privilegio o sentido de Imagem relacionado ao que ela evoca através das relações simbólicas estabelecidas. Quero dizer com isso, que a imagem fotográfica é aqui discutida para além de sua característica de registro, produto de
um testemunho ocular dos fatos, relacionando-a aos sentidos que adquire a partir de sua construção enquanto símbolo. Sendo
assim, é possível considerar que ela se refere à capacidade que tem de instigar no espectador a apreensão de sentidos que
extrapolam a representação. Portanto, é possível afirmar que “a imagem é uma configuração visual de qualidades sensíveis
capaz de produzir significação” (Camargo, 2011: p.211), o que lhe confere a passagem do estatuto de signo para significante,
e “por ser significante, implica conter ou revelar significados, sentidos, essências” (ib., p.211), resultantes do modo como cada
um apreende e compreende, sensória ou cognitivamente, o mundo por nós partilhado.
Na consideração da fotografia como uma construção discursiva sobre o mundo, um registro sociológico e antropológico, o artigo problematiza a importância (trans)formadora da fotografia como um texto não-verbal que presentifica memórias e imagens
em nós, no entendimento de que a memória é um reservatório do imaginário humano, como pretende Gilbert Durand. Nesse
sentido, a discussão aborda em especial a foto-graphia, ou seja, um suporte para a (re)apresentação dos universos simbólicos
pessoais dos sujeitos/docentes aprendentes, que frutificam de devaneios poéticos, teorizados por Gaston Bachelard (1996).
A reflexão entabulada neste texto tem como suporte o resultado de práticas desenvolvidas com acadêmicos do curso de Artes
Visuais – Modalidade Licenciatura, oferecido pelo Centro de Artes, da Universidade Federal de Pelotas (RS), no qual atuo como
docente desde 2010. A temática abordada tem a fotografia como campo empírico e também como um recurso que possibilita
a análise dos múltiplos sentidos que afloram e movimentam o universo das representações de si.
1. FOTOS COMO GRAPHIAS DE SI
Vivemos num tempo abalizado pela ditadura da máxima eficácia e performance, centrado em pressupostos mercantilistas com
base na lógica do consumo. Nesse panorama frutificam mentalidades totalizantes, que pretendem explicar ou dar conta de
tudo que diz respeito ao mundo e à vida humana, impondo indicadores, procedimentos e desempenhos homogeneizantes, que
agravaram o processo de afastamento entre o homem e o meio.
A modernidade, segundo Hall (2003), fez com que chegássemos ao século XXI assinalados como “coletividades mutantes”,
que, embora com grande mobilidade física e social, estão submersas em um processo de uniformização cultural, muito em
função das novas tecnologias da informação e da comunicação. Tal componente expõe a superficialidade das relações como
um todo, sejam elas interpessoais, sociais ou históricas, que se espraiam por quase todo o mundo atualmente, atrelando “quereres” globalizados, que estreitam interesses e, por consequência, as interdependências entre diferentes sociedades e culturas. Entretanto, o retrato epidérmico do processo não capta a dimensão humana dos atores que movimentam as engrenagens
sociais, políticas e econômicas, impossibilitando refletirmos sobre o humano integrado à teia da vida com origem no arcaico,
que ainda repousa em cada um de nós.
Nesse contexto, credito às universidades o papel basilar no desenvolvimento de sociedades com maior qualidade de vida, que
exige a mudança do modo de pensar dos envolvidos. Diferente de separar o conhecimento em “compartimentos”, fragmentando-o, eu creio ser importante pensar em como a complexidade pode levar a uma conexão entre os vários modos de ponderar
e ver o mundo ao redor (Morin, 2002), exercitando a autorreflexão para ressignificar as vivências. Tal consideração, no âmbito
da formação docente, possibilita a percepção do caráter processual da formação, afinal, “a individuação tem esse custo, e a
construção da pessoa não pode operar-se senão na medida em que seja possível juntar na unicidade os diversos pedaços,
melhor dizendo, os cacos que a compõem“ (Maffesoli, 1998: p.73).
No contexto de tais processos, trago a linguagem fotográfica e seus produtos como mediadora para a compreensão das relações sistêmicas do homem consigo, com o outro e com o meio, social, político e natural, possibilitando também a identificação
de indícios subjetivos sobre quem somos. Particularmente destaco as possibilidades da linguagem fotográfica, caracterizada
como um exercício de introspecção ativador da imaginação criadora, cujos “produtos” eu denomino foto-graphia. O termo é
utilizado para enfatizar a imagem fotográfica como resultado do exercício do pensamento simbólico, referenciando a capacidade da fotografia de inscrever, grafar, depoimentos pessoais sobre o mundo. Ele é considerado como uma ênfase retórica
para destacar a instância da imagem fotográfica que dá visibilidade a esquemas simbólicos que nos remetem a emanações
arquetípicas do tema discutido (Brandão, 2012).
Refiro-me, portanto, a uma prática comunicativa que instiga o pensamento simbólico, como um meio de sobrepujarmos a imaginação reprodutora, que geralmente alimenta as práticas e os discursos pedagógicos, visto que “a comunicabilidade de uma
imagem singular é um fato de grande significação ontológica” (Bachelard, 1993: p. 2). A foto-graphia possibilita dar visibilidade
a outros modos de dizer, que fogem da esfera do verbal, como suporte material para a manifestação dos imaginários fundantes
dos sujeitos, colaborando para o desenvolvimento de um sistema de aprendizagem autorreflexivo e autopoético.
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Quando a humanidade iniciou seu trajeto antropológico sobre o planeta, o que se manifestava dos processos comunicativos
era a forma, pois os conceitos foram elaborados muito tempo depois. E como confirmação disso é possível aludir às inscrições
rupestres. Entretanto, é possível também relacionar a tal fato, a forma no princípio de tudo, o grafismo infantil.
A criança organiza as informações que recebe do entorno familiar e do contexto externo por meio da livre representação.
Quando ela inicia a sua vida escolar, gradativamente as formas livres do grafismo infantil gradativamente são substituídas
pelas palavras e, por consequência, os conceitos são assumidos como expressão válida do pensamento. Portanto, o desafio
está em propor a incorporação da tecnologia na produção da linguagem, sem com isso perder o vigor da força imaginal e da
potência do símbolo (Silva, 2006). Nesse sentido, nos processos investigativos que desenvolvo são explorados os sentidos
da fotografia, como arte, linguagem e pensamento (Soulages, 2010), sem desconsiderar que o ato fotográfico implica análise
e seleção, exigindo dos sujeitos posicionamentos críticos (Dubois, 1984). E nesse âmbito a foto-graphia é detonadora de dois
movimentos instauradores fundamentais: o da interiorização das exterioridades, através das memórias revisitadas; e o da
exteriorização da interioridade, através do exercício da linguagem fotográfica com base nas trocas dinâmicas das relações
cotidianas com o meio.
2. SOBRE OS SENTIDOS MANIFESTADOS POR FOTO-GRAPHIAS
Como uma formadora de formadores que optou pela fotografia como meio, suporte e manifestação estética do pensamento, eu
dialogo com as teorias de Marie-Christine Josso (2004). Isso, no entendimento de que é basilar incentivar os processos (auto)
formativos aliados ao exercício da memória e da imaginação criativa, vinculando significativamente a fotografia com a discussão acerca da necessidade de um fazer docente e pessoal comprometido com a responsabilidade sócio-histórica (Benjamin,
1994). Sendo assim, a foto-graphia através do simbólico que manifesta traz em si a inesgotável epifania do símbolo, visto que
remete a um sentido invisível, mítico, “trazendo em si a mensagem imanente de uma transcendência“ (Durand, 2000: p.16).
Com base em tais ideias, neste artigo discuto sobre resultados obtidos através de processos pedagógicos desenvolvidos com
base em tese doutoral, priorizando uma pedagogia do olhar simbólico, na consideração das sombras precipitadas pela intensa
luminosidade da visualidade contemporânea. Nesse contexto de excesso de “luz”, eu busco estimular um pensar acerca da
formação docente como um processo contínuo de (re)invenção de si. Assim sendo, as imagens que passo a analisar foram elaboradas como metáforas visuais vivas (Ricoeur, 2005; Danto, 2005), resultantes de modos de pensar e compreender o mundo,
numa articulação da imagem fotográfica à cognição humana, que frutificam através do exercício autorreflexivo.
Posicionados como narradores que narram “desde dentro” (Silva, 2006), envolvidos profundamente com o objeto de estudo, os
acadêmicos foram estimulados a refletir, através de registros fotográficos do espaço urbano, acerca da escola que temos e a
que queremos. Ou seja, cada um deveria apresentar duas foto-graphias: uma representativa da “escola que temos”, elaborada
a partir das vivências/memórias de cada um em suas trajetórias na educação básica, e outra da “escola que queremos”, organizada a partir das experiências teóricas e práticas na licenciatura.
Com esta imagem (Figura 1) Carolina propôs como que um mapeamento da origem de um ensino que ela denomina “bulêmico”,
no qual os alunos engolem informações e regurgitam no momento da prova. Um ensino que propõe um sistema avaliativo esvaziado em sua significação, visto que quantifica a capacidade de cada um decorar, repetir dados/informações, não qualificando
o conhecimento individual dos sujeitos, construído a partir dos conteúdos desenvolvidos relacionado aos conhecimentos
prévios de um.
Figura 1: Carolina Mesquita Clasen. A escola que temos, 2012. Acervo da pesquisadora.
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A imagem retrata uma escola frequentada pela acadêmica, cujo destaque dado ao nome da instituição por si só já nos remete
a um tempo histórico extremamente conservador. Ela é também uma representativa metáfora de conhecimento “quadrado”,
linear, no qual os tijolos, todos iguais, são posicionados milimetricamente como um pano de fundo rigorosamente perfeito para
o nome de um general ditador.
Buscando no espaço urbano por detalhes que representassem a sua opinião relativa à sua formação, Carolina reencontrou a
si própria na fachada da instituição que um dia frequentou. Na cata por uma representação que considerasse satisfatória, a
acadêmica revisitou a história contemplando o movimento de interiorização e exteriorização representativa que a foto-graphia
possibilita.
A acadêmica Helena Moschoutis representou a escola que temos através de um muro (Figura 2) substituindo a forma definida
por uma imagem com cor e “textura”, abstrata e simbólica de uma relação particular estabelecida:
Figura 2: Helena Moschoutis. A escola que temos, 2012. Acervo da pesquisadora.

“A foto que fiz é de um muro. Obviamente, muros delimitam espaços, marcam fronteiras, evitam passagens. É assim que vejo
os processos educativos acontecendo nos ambientes formais. No que concerne a escola e as universidades, em especial,
penso que um muro fala bastante sobre o que vivemos. Temos limitações temporais o tempo todo, precisamos cumprir tarefas
que não sabemos para o quê servem e que não temos vontade. Somos formados para ser educadores que sejam capazes de
ensinar a aprender, mas pouco nos ensinam a desenvolver nosso próprio conhecimento, pouco nos perguntam o que queremos
aprender. E nas duas situações as hierarquias são bem claras e as ameaças são constantes. Vivemos entre muros de muito
medo, tanto para alunos quanto para professores. No entanto, o enquadramento no canto não é à toa: é impossível liquidar por
completo nossas vontades. Sempre existe um pequeno espaço, por mais mínimo que seja, para escapar. Muitas vezes a escapatória é uma reação agressividade ou a “indisciplina”, reações porque sempre seremos pessoas com vontades e capacidade
de escolha. Esse espaço possível dentro desses ambientes está aí para alunos e educadores que através desse mínimo espaço
podem procurar burlar a burocracia e agir com autonomia, respeito e amor”.
No exercício de projeção futura da instituição escolar, Carolina (Figura 3) apresentou o que ela chama de “quase que como
antídoto” para a primeira imagem (Figura 1), uma imagem em que ela própria é protagonista de “um voo” da mente liberta em
experiência de troca criativa com o outro. Como afirma Carolina em depoimento oral à pesquisadora/professora: “não é a força
dos meus braços que o eleva, é o estar presente inteira naquele encontro de educação”, se referindo ao registro de uma de suas
experiências como bolsista mediadora na galeria A Sala, do Centro de Artes. Diferente da outra situação representada, Carolina
apresenta a si mesma como protagonista de uma história em construção, que tem o seu início já na graduação.
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Figura 3: Carolina Mesquita Clasen. A escola que queremos, 2012. Acervo da pesquisadora.

Sobre a sua imagem (Figura 4) Helena declatou: “Quando comecei a procurar nos lugares e objetos a educação que queria
pensei em não procurar coisas “belas”. Quis algo feio, sem função, até mesmo um pouco invisível. Escolhi essa bola porque
ela está murcha e não serve para ser jogada. A educação que quero é a que dá espaço para a deformação também. Não quero
formar, quero deformar espaços, institucionalizações, conceitos, sistemas. Gostaria que o conhecimento que se constrói nos
espaços de educação fossem como essa bola que nós, ao pegarmos, muda de forma, é maleável, modificável. Não precisamos ter muitos cuidados ou cerimônias com ela porque ela é nossa velha conhecida de infância, vamos brincar com ela na
maneira que conseguirmos respeitando as maneiras diferentes de vê-la, pegá-la e senti-la. Não quero uma educação bonita
simplesmente porque é bonito ser bonito. Se o amor, o prazer, o afeto, o respeito forem bonitos, ótimo. Se não forem, tanto faz.
O importante é que existam na forma que podem se apresentar e se desenvolver em nossas relações”.
Figura 4: Helena Moschoutis. A escola que queremos, 2012. Acervo da pesquisadora.

As imagens aqui analisadas revelam-se como ideias presentificadas pelo fazer artístico, que problematizadas através da reflexão crítica revelam processos (auto)formadores. Elas ganham força nas palavras de Gaston Bachelard, quando o autor afirma
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que “a imagem se transforma num ser novo de nossa linguagem, exprime-nos, fazendo-nos o que ela exprime, ou seja, ela é
ao mesmo tempo um devir de expressão e um devir de nosso ser. No caso, ela é a expressão criada do ser” (Bachelard, 1978:
p.188). Portanto, podemos afirmar que elas emergem dos mecanismos das linguagens artísticas e da percepção estética de
cada um, fruto de processos que envolvem observar o que estava despercebido/adormecido em si, ampliando as possibilidades da formação docente para além dos estudos teóricos da área, compreendendo-a em sua processualidade.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente às novas tecnologias e seus produtos imagéticos, considero que temos uma provocação à formação docente em Artes
Visuais, e ela diz respeito à significação da quantidade significativa de imagens produzidas cotidianamente por meio dos novos equipamentos. E isso abrange a compreensão dos envolvidos sobre os fenômenos que envolvem a formação e leitura das
imagens, pensando na importância de percepções sensíveis à visibilidade contemporânea, ou seja, aqueles que, pelo viés da
sensibilidade, sejam capazes de transformar situações adversas.
No contexto dessas relações, da “anestesia da criatividade imaginária” problematizada por Gilbert Durand (2000), a imagem
fotográfica está presente e plenamente integrada à vida social em quase todas as suas instâncias, desde as que permeiam
o espaço de circulação, em especial o urbano, assim como as que pertencem à documentação pessoal de cada um. E isso
nos instiga a pensar sobre a fotografia como um recurso para a (re)apresentação das pessoas e dos seus percursos (auto)
biográficos, destacando-se o fato de que ela é responsável pela produção e acúmulo de informações gerados sobre os sujeitos/
fotógrafos e seus imaginários.
Como procurei demonstrar, as relações entre a foto-graphia e o mundo circundante - aqui entendida como manifestação do
pensamento simbólico - apresentam uma multiplicidade de sentidos mobilizadores do universo de tais representações. E isso
se dá numa região alargada de probabilidades, bem mais abrangente que a dos textos verbais. Essas imagens, consideradas
como texto não-verbais, dão visibilidade a outros modos de dizer, que, embora não se incluam na esfera do verbal, são portadores de potentes discursos.
Assim considerando, os sujeitos participantes da pesquisa aqui narrada foram instigados à criação de imagens, como respostas a uma provocação. Logo, é possível afirmar que elas procedem de exercícios comunicativos baseados em práticas do
pensamento simbólico, o que possibilita desvelarem-se os imaginários pessoais. Logo, elas se apresentam como construções
discursivas no âmbito estético da racionalidade, resultantes de movimentos expressivos criadores, ritualísticos, capazes de
expor os posicionamentos pessoais que orientam as ações dos sujeitos em suas individualidades.
As aprendizagens, relativas aos múltiplos sentidos que movem o universo das representações surpreendem pela abrangência
dos significados que expõem. Como declarou outra acadêmica Francine Silva: “Acho que de forma geral todas as imagens e
conceitos sobre a educação que temos e a que queremos se completam, poderíamos formar um grande conceito, pois quando
fizemos a imagem nós sintetizamos a ideia, e agora que vejo a dos colegas percebo que concordo com a maioria delas”.
Tendo a fotografia e o imaginário como reveladores dos universos simbólicos dos docentes em formação, a atividade proporcionou a abordagem de diferentes (re)apresentações e presentificações acerca do tema bordado, que frutificaram da construção indireta do conhecimento que o universo simbólico proporciona. Um método adequado ao campo da expressão autopoiética que permite a exploração dos imaginários através de metáforas visuais vivas, foto-graphicas.
Portanto, destaco uma questão que merece a nossa especial atenção, que diz respeito à abordagem antropológica da fotografia e ao estudo de sua dimensão simbólica como manifestação dos imaginários dos sujeitos/fotógrafos. A aproximação de tais
relações é bastante profícua e, associada a uma perspectiva sociológica, produz novas demandas no que tange à análise do
caráter simbólico manifestado pelas imagens.
Nessa perspectiva, a fotografia é interpretada como resultado de ações sociais de produção de sentido, simbólicas, pautadas
em códigos estabelecidos pela técnica e pelos imaginários arquetípicos acerca da temática abordada. Quero assim destacar a
foto-graphia como uma mensagem metafórica que veicula um significado organizado, segundo as regras da produção de sentido de uma linguagem não-verbal, mas, também, em acordo com uma relação antropológica. Isso, pois a representação final é
sempre uma escolha realizada num conjunto de escolhas possíveis, permitindo a análise de mentalidades e comportamentos
que remetem ao trajeto antropológico da humanidade.
A imagem fotográfica obtida como fruto de um processo amplificador de consciência e interpretação do real, que, embora em
sua geração seja mediada pela técnica, não admite simplificações conceituais ou generalizações dedutivas. Ao contrário, na
consideração da carga simbólica que dela emerge, mais do que (re)apresentar a aparência mundana das coisas, ela expõe a
intuição do sujeito fotógrafo e seus atravessamentos.
A proposta para a elaboração de metáforas visuais, como frutos de pensamentos e compreensões sobre o mundo, articula a
imagem fotográfica à cognição humana. Na perspectiva dos estudos do imaginário, refiro-me a uma fenomenologia do olhar
que estimula a capacidade humana de simbolização, apreendendo a foto-graphia como fruto de práticas baseadas numa heurística que supõe o imaginário não como uma fantasia a ser combatida, mas, sim, como o nascedouro da realização humana.
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E ademais elas expõem a riqueza interpretativa de abordagens pedagógicas construídas a partir do observar/manipular/produzir imagens fotográficas como fontes instigadoras da imaginação e restauradoras da memória.
O exercício de ler o mundo nas entrelinhas dos signos, de analisar e produzir imagens como suportes visíveis para as subjetividades possibilita revelar e revelar-se, transgredindo os limites da presença e da ausência. E isso alarga a capacidade humana
de simbolização, e apreendendo a linguagem fotográfica em suas articulações estruturais e pragmáticas que permitem a
manifestação dos imaginários. Os resultados indicam que as relações constituídas entre passado e presente instituem um
circuito relacional no qual a ação imaginante da foto-graphia é potencializada, retroalimentando os processos de autoformação
e enriquecendo o capital experiencial dos acadêmicos.
Busquei ao longo deste texto demonstrar que a prática da foto-graphia conduz à partilha dos múltiplos significados atribuídos
pelos sujeitos/fotógrafos, sem a intencionalidade de confirmar ou corrigir teorias, manifestando conhecimentos que não são
objetivos, diretos, desafiando consensos e instaurando múltiplos posicionamentos. Temos aí a imagem fotográfica situada
no ponto de convergência entre o que (re)apresenta ao olhar e o que simboliza enquanto signo atrelado a uma subjetividade.
Tais imagens alentam o processo de compreensão, interpretação e elaboração de significados que inevitavelmente reúnem as
questões da verdade objetiva e os planos subjetivos de realidade. É o que Durand chama de “conhecimento indireto”, fruto do
exercício do pensamento ético e estético, nos mostrando que as coisas não são tão evidentes por si mesmas, como muitas
vezes acreditamos que sejam.
REFERÊNCIAS
• BACHELARD, G. (1993), A poética do espaço, São Paulo: Martins Fontes.
•
(1996), A poética do devaneio, São Paulo: Martins Fontes.
• BENJAMIN, W. (1994), Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura (Obras escolhidas; v.1),
São Paulo: Brasiliense.
• BRANDÃO, C. M. M. (2012), Entre Photos, Graphias, Imaginários e Memórias: a (re)invenção do ser professor, Tese de Doutorado
não publicada. Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.
• CAMARGO, I. A. (2011), Imagem: representação versus significação IN: GAWRYSZEWSKI, A. (org.), Imagem em debate, p. 205218, Londrina: EDUEL.
• DANTO. A. C (2005), A Transfiguração do Lugar-Comum, São Paulo: Cosac Naify.
• DUBOIS, P. (1984), O Ato Fotográfico e outros ensaios, Campinas: Papirus.
• DURAND, G. (2000), A imaginação simbólica, Lisboa, Portugal: Edições 70.
• FABRIS, A. (2009), A imagem hoje: entre passado e presente IN: DOMINGUES, D. (org), Arte, Ciência e Tecnologia – Passado,
presente e futuro, p. 201-206, São Paulo: UNESP.
• FERRARA, L. A. (1986), Leitura sem palavras, São Paulo: Ática.
• HALL, S. (2003), Identidade cultural na pós-modernidade, Rio de Janeiro: DP&A.
• JOSSO, M. C. (2004), Experiências de Vida e Formação, São Paulo: Cortez.
• MAFFESOLI, M. (1998), Elogio da Razão Sensível, Petrópolis, RJ: Vozes.
• MORIN, E. (2002), O método 5: a humanidade da humanidade, Porto Alegre, RS: Sulina.
• Novo Dicionário Aurélio versão eletrônica (2006), Positivo Informática.
• RICOEUR, P. (2005), A Metáfora Viva, São Paulo: Edições Loyola.
• SAMAIN, E. (org) (1998), O Fotográfico, São Paulo: Ed. Hucitec.
• SILVA, J. M. (2006), As Tecnologias do Imaginário, Porto Alegre: Editora Sulina.
CURRÍCULO
Cláudia Mariza Mattos Brandão
Professora do Centro de Artes/Artes Visuais – Licenciatura (UFPel, RS, Brasil). Doutora em Educação (UFPel, 2012), mestre em
Educação Ambiental (FURG, 2003), especialista em Artes e Educação Física na Educação Básica (UFRGS, 2008), graduada em
Artes Visuais (FURG, 1996). É pesquisadora da área de Fotografia e das teorias do Imaginário, com ênfase nas narrativas (auto)
biográficas poéticas/simbólicas. É líder do PHOTOGRAPHEIN - Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação (UFPel/CNPq).

IMAGEN, CULTURA Y PRODUCCIÓN DE SENTIDO

111

O ENSAIO ENQUANTO GÊNERO FOTOGRÁFICO EM TRÊS MODOS
Samuel José Gilbert de Jesus
FAV – UFG, Brasil
samueldejesus.sp@gmail.com
RESUMO
O texto a seguir propõe uma reflexão sobre a relação que a prática do ensaio, estabelece com a fotográfica. Mais precisamente,
esse estudo tem como proposito entender melhor como o ensaio, enquanto forma literária pode criar um diálogo, através de
uma seleção particular do seu objeto de representação, e inocular-se nas imagens contemporâneas. Podemos tomar como
ponto de partida essa simples pergunta: como o ensaio, enquanto gênero literário e/ ou filosófico, pode encontrar a sua expressão imagética na fotográfica contemporânea produzida nas últimas quatro décadas? Na era das telecomunicações e das redes
virtuais implacavelmente presentes e invasivas em nosso quotidiano, só podemos observar como elas não param de promover,
divulgar, compartilhar em um fluxo exacerbado, frenético, um conjunto infinito de imagens muitas vezes esvaziadas do seu
contexto histórico específico. Além disso, esse fluxo leva à restrição, à abolição de toda distância crítica por uma grande parte
dos seus usuários, pelo modo próprio com essas mesmas informações estão sistematicamente selecionadas e escolhidas,
sistematicamente. Nesse sentido, esse estudo tentará de responder finalmente a questão seguinte: como o ensaio pode ainda
ser pensando como lugar de contemplação do mundo? Mundo este, cuja complexidade aporética não para de afastar cada vez
mais o sujeito da experiência sensível e da sua própria mundaneidade, inexoravelmente.
Palavras chave: Ensaio, fotografia, Diário, arquivo
ABSTRACT
The following text proposes a reflection about the relation that exists between the essay, as a writing practice, and the photographical field. More precisely, this study aims to understand better how the essay, as a literal and/ or philosophical form, can
create a dialogue, through a peculiar selection of its object of representation, inoculating itself into contemporary pictures.
We can choose, as a starting point, this simple question: how the essay, as a literal and/ or philosophical gender, can find its
imagistic expression into the contemporary photographic production made since the last four decades? In the era of telecommunications, implacably present and invasive in our daily life, we only can observe how they don’t stop to promote, spread, or
share, an infinite set of information and pictures along an exacerbating and frenetic flow, most of the time drained out of its
specific historical context. Furthermore, this flow drives to the restriction, the abolition of any critical distance from most part
of its users, in regard to the same way that this information and pictures set that are selected and chosen, systematically. In
that sense, this study will try to answer finally to the following question: how the essay can still be thought as a place of contemplation of the world? A world which aporetic complexity doesn’t stop to move away even more the subject from its sensitive
experience and from its own mundanity, inexorably.
Key words: Essay, photography, diary, archive

Devia existir uma escritura do não escrito. Um dia existirá (Duras: 1993: 73)
O texto a seguir propõe uma reflexão sobre a relação que a prática do ensaio, estabelece com a fotográfica. Mais precisamente,
esse estudo tem como proposito entender melhor como o ensaio, enquanto forma literária pode criar um diálogo, através de
uma seleção particular do seu objeto de representação, e inocular-se nas imagens contemporâneas. Podemos tomar como
ponto de partida essa simples pergunta: como o ensaio, enquanto gênero literário e/ ou filosófico, pode encontrar a sua expressão imagética na fotográfica contemporânea produzida nas últimas quatro décadas? Na era das telecomunicações e das redes
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virtuais implacavelmente presentes e invasivas em nosso quotidiano, só podemos observar como elas não param de promover,
divulgar, compartilhar em um fluxo exacerbado, frenético, um conjunto infinito de imagens muitas vezes esvaziadas do seu
contexto histórico específico. Além disso, esse fluxo leva à restrição, à abolição de toda distância crítica por uma grande parte
dos seus usuários, pelo modo próprio com essas mesmas informações estão sistematicamente selecionadas e escolhidas,
sistematicamente. Nesse sentido, esse estudo tentará de responder finalmente a questão seguinte: como o ensaio pode ainda
ser pensando como lugar de contemplação do mundo? Mundo este, cuja complexidade aporética não para de afastar cada vez
mais o sujeito da experiência sensível e da sua própria mundaneidade, inexoravelmente.
No entanto, como veremos, o ensaio ainda não morreu e provavelmente, não morrera tão cedo. Ele nos oferece hoje em dia novas formas narrativas imagéticas. Quais seriam essas formas? Quais seriam as especificidades delas? Como essas narrativas
podem nos ajudar a reavaliar nosso modo de pensar o mundo; ou melhor pensar o sujeito que o ocupa? Na tentativa de responder a essas perguntas, esse texto vem oferecer um percurso iconográfico, abraçando um corpus de obras de artistas que,
apesar de se dedicar a poéticas das imagens, sempre mantiveram uma relação tanto próxima, quanto longínqua com a palavra,
independentemente do seu objeto de busca. Porque o ensaio ainda não morreu, ele se reformula através das suas linguagens
múltiplas, sempre inquieto de reservar um espaço crítico disponível, um ponto de fuga que privilegia o lugar do espectador.
Longe de qualquer roteiro autoritário, os artistas apresentados aqui, vêm experimentar as possibilidades e as incertezas de
um olhar em constante ressignificação.
1. MODO PRIMEIRO: ENSAIO, DIÁRIO FICTÍCIO E O “EU” ENCENADO.
Uma pergunta simples, obvia, surge de repente, antes mesmo de querer fazer imersão em nosso objeto de reflexão: como o
ensaio, enquanto gênero literário, pode ser definido em sua aplicação fotográfica? Quais são as suas particularidades, a partir
do momento em que pensamos o ensaio em seu devir plástico, imagético? Texto literário curto, escrito de modo subjetivo pelo
fato de quer enfatizar e defender um ponto de vista, o ensaio é antes de antes de tudo um texto que toma posição, diante de
uma questão singular. Não existe uma forma predefinida, o que explica o seu caráter flexível, fluído, ao longo do desenvolvimento do seu argumento. Especulativo, a sua estrutura é livre, sobretudo em relação ao recurso de provas ou outros resultados
de caráter empírico científico.
A palavra acha a sua origem a partir do verbo latim exagium, traduzível pelos verbos julgar, examinar, pesar. Surgindo no final
do século XVI, dois dos seus maiores representantes o idealizam: na França, por meio da publicação dos Essais de Michel de
Montaigne em 1580, e na Inglaterra, pela publicação dos Essays, de Francis Bacon, em 1597. O ensaio apresenta-se como
conjunto de textos simples, fragmentados, ou ainda enquanto simples esboços literários. Vale a pena ressaltar que o verbo
equivalente francês essayer, significando tentar, nos interessa em primeiro lugar, na medida em que ele reflete o que poderia
ser definido como condição de criação, partindo de uma inquietação nunca resolvida, sempre em fuga. Esse caráter fugitivo
é amplamente presente nas obras de dois artistas que abrem a nossa discussão. Ele pode ser associado a um outro aspecto,
informal ou comum, dentro da sua estrutura dessa vez, operando uma passagem do texto a imagem.
Os laços que unem visualmente o texto à imagem, de modo implícito e às vezes autônomo não constituí, porém, um privilégio
da produção fotográfica contemporânea, sobretudo aquela chamada de fotografia plástica e que imergiu na cena artística a
partir da década de sessenta. Numerosos exemplos nos mostram que ambos das práticas interferiam num diálogo poético e
plástico que se tornará cada vez mais profícuo. Vale lembrar também algumas experiências propostas por fotógrafos colaborando com os seus compadres poetas ou escritores, a partir da década de cinquenta.
Fotógrafos estes que vão contribuir na consolidação estilística da celebre corrente fotográfica dita fotografia humanista, tais
como Izis Bidermanas e seu convite enviado a André Breton, Paul Éluard, Jacques Prévert, entre outros, na elaboração e na
realização do livro ensaio Paris des rêves. Vale ressaltar os fotógrafos Henri Cartier-Bresson, Sabine Weiss ou ainda Willy
Ronis, enquanto chefes de fila de várias jovens agências, dedicados a celebrar a cidade de Paris, logo depois da capitulação
do exercito alemã, em numerosas reportagens, tentando fugir dos clichês dos cartões Postais. Podem ser citados igualmente
os trabalhos da dupla de arquitetos lisboetas Victor Palla e Costa Martins, integrando vários versos de Fernando Pessoa no
projeto editorial do livro Lisboa é Tejo é Tudo, tudo como a correspondência entre Maureen Bisiliat e Guimarães Rosa, ao longo
da produção da série que a fotografa dedicou ao sertão Brasileiro. Essa correspondência consistiu no envio de ampliações
fotográficas ao escritor que anotava as suas observações ao verso de cada imagem.
No entanto, essa colaboração se torna particularmente instigante quando ela deixa a prose, ao privilegio de um outro gênero,
o do diário. Ora, o modo de pensar a relação da imagem ao texto numa perspectiva exclusivamente plástica, acha o seu lugar
de expressão em dois exemplos adequados. Adequados no sentido em que eles operam uma passagem entre o “eu” pensante
e o “eu” atuante, integrando um processo de encenação resolutamente assumida pelo seu criador, ao mesmo tempo fotografo
e fotografado. Um processo perceptível ainda hoje em várias propostas que participarão durante quase três décadas da instauração e da definição da autoficção enquanto gênero que invade literalmente a produção fotográfica contemporânea. Assim,
vale a pena dedicar um pouco de tempo e de atenção para duas obras. A primeira dela relaciona-se à duas fotografias escritas
[Photography with text], do artista-fotografo norte americano Duane Michals. A segunda, comentada um pouco mais adiante,
refere-se à série intitulada A investigação [La filature], realizada em 1978 pela artista-fotografa Sophie Calle.
O que se aproxima das novas formas de narrativas e de representação do sujeito, oscilando entre o lugar do devaneio intimo
ou da deriva urbanística, aponta, de modo poético, a predominância da figura ambígua do “eu” enquanto ator e espectador
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de uma obra em processo, ambos em constante negociação. Os dois exemplos escolhidos tomam conta dessa ambivalência
que garante ao mesmo tempo a parte poética e o caráter enigmático em uma imagem saindo do seu processo de revelação.
Nesse sentido, o texto-legenda escrito na superfície do papel lhe traz, de uma certa forma, a sua legitimidade narrativa, sem
sobrecarregar ou alterar, no entanto, o seu conteúdo semântico. Esse primeiro tipo de dialogo observa-se tanto na fotografia
intitulada, O homem que se inventou [The man who invented himself], de 1975 [Figura 1], quanto na segunda, intitulada Há coisas
aqui não vista nessa fotografia [There are things here not seen in this photograph] de 1977 [Figura 2].
1. Duane Michals. The man who Invented himself, 1975. New York, DC Moore Gallery

2. Duane Michals, There are things here not seen in this photograph, 1977. New York, DC Moore Gallery

Ambas das fotografias são acompanhadas de um texto inserido como legenda, mas que age como narrativa contando o contexto singular da sua história. Esses dois exemplos mostram o cuidado do fotografo, na sua tentativa de traduzir em palavras
e pelas imagens os seus pensamentos mais ocultos, suas inquietações íntimas que transformam suas ideias em imagens desconcertantes, distorcidas, estranhamente desconfortáveis. Duane Michals assim observa que: “Apenas eu sou meu inimigo.
Meu medo pode me travar.[…] É muito importante estar vulnerável; permitir a dor, cometer enganos, não ser intimado por tocar.
Os erros são muito importantes se permanecermos despertos” (Michals, apud Jones, 2014: 10).
Ora, é justamente a construção desse “eu” inquieto que chama a nossa atenção, ao considerar a forma do ensaio aplicado à
fotografia, a partir do momento em que nós preferimos pensar a fotografia enquanto escrita e linguagem visível que despertam
de maneira tangível a nossa intuição e nossa imaginação. Ou seja, a imaginação como agente de resistência diante de um mundo de comunicação sedutora, regulamentada, e das narrativas padronizadas, que seguram a possibilidade de (des)organizar a
relação que nós construímos com o mundo, tal o sonho do qual precisamos despertar. Por quanto tempo?
Na obra fotográfica intitulada A investigação, realizada em 1978, a artista-fotografa francesa Sophie Calle expõe deliberadamente esse “eu” encenado, ganhando autonomia por meio de um dispositivo dinâmico, mediado pela marcha e o deslocamento, em constante fuga no labirinto da cidade de Paris [Figura 3]. A encenação do próprio corpo da fotógrafa, que resulta
da sua mise en image é igualmente o fruto de uma negociação. Mas dessa vez, a contrapartida do contrato – formalizado na
omnipresença invisível do detetive contratado pela própria mãe da artista ao pedido da artista - torna-se ausente do campo
de visão. Sujeito e objeto de um estranho desejo de vigilância, a fotografa anda, erra nas áreas publicas e nas ruas da capital
francesa, anônima no meio da multidão. Essa ressignificação da figura emblemática do flâneur se constitui enquanto perfeita
metáfora da deriva vivenciada pela artista ao regressar na cidade.
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3. Sophie Calle. La filature, 1978. Paris, Galerie Emmanuel Perrotin

Próprio modelo da sua obra, o corpo fantasmático, enigmático deambula nas ruas, enquanto cada movimento e translado
estão meticulosamente anotados e descritos no diário de bordo do seu seguidor predator. Resultando em um amplo montagem auto-ficcional, essa desdobramento esquizofrênico leva em conta a interação entre a artista que se apropria do fruto
final dessa investigação, consciente de olhar que a vigia jamais desconhecido. Desde então, segundo o semiólogo Jean-Marie
Schaeffer: “se é verdade que o retratado só consegue atingir sua própria identidade ao se expor à mediação (sempre arriscada)
do olhar do fotógrafo, este por sua vez se expõe pela maneira como suporta (ou não) essa situação de mediação. Para dizê-lo
de outro modo: o retrato fotográfico pressupõe sempre um pacto cujo desafio é o encontro e a negociação de dois desejos”
(Schaeffer, 1997: 8).
2. MODO SEGUNDO: ENSAIO, ESTÉTICA, POLITICA.
Optar pela escolha estética da auto-encenação revela uma estratégia narrativa bastante complexa – quando está visa enfatizar o “eu” sujeito enquanto próprio objeto de representação –, que leva a questionar diretamente a autoria. Como pensar a
autoria nesse contexto? Esse dilema é fortemente presente em um segundo tipo de ensaio, explicito nas obras da fotografa
francesa Valérie Jouve e do fotografo libanês Walid Raad, quando se trata justamente, no caso desse artista, de recuperação
e de apropriação de arquivos remanejados.
Questão particularmente complexa também quando ela se relaciona tanto ao contexto geopolítico quanto ao próprio uso do
modelo fotográfico. Podemos continuar essa reflexão citando dois exemplos de imagens, um retrato e duas paisagens, realizados pela fotografa na Palestina. Imagens estas que vêm enfatizar um tipo de “estratégia visual” que artista-fotografa usa na
delimitação entre o corpo e a sua localização na paisagem. Uma paisagem que concentra, em seu registro de representação,
todos os sintomas, a força sugestiva, estética e política, de um território em constante tensão que contraste fortemente com
a sensação silenciosa em uma terra esvaziada [Figura 4].
4. Valérie Jouve. Sans titre. Série Les figures avec Tania Carla, 2011. Paris, Galerie Renos Xippas

Considerando a figura feminina, a mesma convide o espectador a refletir, parar por um tempo seu fluxo, lhe tornando as costas
[Figuras 4]. Refletir tanto sobre a urgência do silêncio que voa acima desse não lugar, quanto em relação às sobras do que
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sobreviveu e permaneceu ao longo de várias décadas de conflito. Esse silencio, denso, pode igualmente ser observado na vista
de uma paisagem extraída da série “Seis cidades palestinas”, apesar do seu forte valor conotado ambivalente [Figuras 5 - 6],
oferecendo uma outra abordagem, inusitado, das imagens geralmente vinculadas à região e exportadas no resto do mundo.
5. Valérie Jouve. Les six villes palestiniennes, 2010-2012. Paris, Galerie Renos Xippas

6. Valérie Jouve. Les six villes palestiniennes, 2010-2012. Paris, Galerie Renos Xippas

Nesse sentido, o que surge de cada um desses exemplos reside na capacidade de tradução visual do sentimento de solidão,
sobretudo dessa mulher anônima andando no meio de um deserto urbano esvaziado do seus habitantes. Nesse sentido, ao
se referir à observação do crítico Dean Inkster, esse tipo de representação não apenas opera uma ligação entre o espaço do
visual e do verbal na imagem, mas nos lembra também que: “na representação fotográfica, a vida física da linguagem é a perpétua marcescência dos resíduos ‘mortificados’ de nossos gestos. Esse limite, esse ‘quadro’ não marca apenas os limites da
fotografia em sua representação da palavra, mas, de maneira figurativa, os limites da própria palavra” (Inkster, 1988: 10-11).
Longe de toda lógica de representação do pathos, esses exemplos demonstram ao contrário como a escolha estética da não
expressividade do afeto – o que seria de uma certa forma a resposta visual ao desejo de não-escrito formulado por Marguerite
Duras, citado em preambulo desse texto –, pode ser considerada como uma das apostas maiores da fotografia contemporânea, quando se pensa na representação do que nos remete a um lugar particular, isso quando a experiência do lugar e o lugar
da experiência se retiram numa imagem em devir. Os dois exemplos aqui presentes nos convidam a partilhar finalmente uma
experiência que poderia se definir como a antítese contemporânea de uma mundaneidade nunca concluída – a de um “ser-sem-lugar” –, cientes de ser estrangeiros a nós mesmos.
Esses dois exemplos insistem também na importância que a representação do não-lugar, obliterado, pode exercer no seio
da representação da paisagem urbana contemporânea. O indivíduo não encontra nem lugar nem marco de representação
em pleno coração nevrálgico da cidade, mas sim no seio de uma paisagem periférica, densa e vazia, que se constitui como
cenário de fundo, anônimo como ele. O espaço periférico do mundo, segundo o crítico Dean Inkster, equivale a esse “ horizonte
a partir do qual se entra na cidade. […] A periferia é assim o limiar através do qual, em sua busca por si mesma, a sociedade
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contemporânea manifesta sua autoridade e, ao fazer isso, a revela como seu próprio niilismo”; de certa maneira paradoxal, nos
confrontamos aqui com a impossibilidade de distinguir a cidade de sua periferia, “entre o urbano e seus limites, sem omitir, é
claro, aquilo que se estende para além deles: a natureza que ele erode” (Inkster, 1988, 10-11).
Esse tema da erosão – sobretudo em suas vertentes históricas, sociais e políticas –, atravessa a pesquisa do artista Walid
Raad e a obra que resulta dela. Trata-se de uma obra polimórfica, juntando filmes, fotografias, instalações que acompanham
um conjunto de performances públicas e de ensaios literários. Esse conjunto articula-se em torno da memoria da história do
Líbano, focando sobretudo no período em que o pais enfrentou várias guerras, entre 1975 e 1991. No entanto, mais do que
uma obra comemorativa, essa obra abrange uma temática mais ampla e universal: a da representação traumática nascida da
história coletiva. De novo, podemos observar como a imagem permanece fortemente indissociável do texto legenda. Além
da sua função informativa, o texto aparenta-se aos rascunhos de um diário particular: um diário narrando a experiência e a
vivência quotidiana do conflito.
Esse caráter profundamente documental acha a sua raiz na criação do Arquivo do Grupo Atlas, iniciado a partir de 1999. O grupo Atlas consiste em um projeto multimídia baseado na coleta de documentos, e cuja pesquisa é pensada por ser apresentada
sob a forma de um mapa, quer dizer, de uma cartografia da memória [Figuras 7 - 8]. O trabalho do artista aproxima-se da ideia
do ensaio, na medida em que ele enfatiza tudo um conteúdo politico ao mesmo tempo subjetivo e subversivo, a partir de uma
memoria coletiva, por meio de performances que diluem a fronteira entre ficção e realidade, sempre no limiar do imaginário,
mudando o nome do projeto em função do seu lugar de exibição.
7. Walid Raad. My neck is thinner than a hair: Engines. 1996–2004. MOMA, New York

8. Walid Raad. My neck is thinner than a hair: Engines [Detalhe]. MOMA, New York

3. MODO TERCEIRO: ENSAIO, CORPO, RITO.
Chegando ao fim do nosso percurso investigando a relação que une a forma do ensaio a produção fotográfica contemporânea,
esse estudo vem finalmente dedicar um lugar privilegiado a uma obra pertinente e estranhamente anacrônica, cuja poética
visual vem lembrar, apesar da distância temporal e geográfica, toda uma tradição de ensaio literário norte-americano, a partir
da segunda metade do século XIX, defendida por autores tais como David Thoreau ou ainda Walt Whitman.
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A obra em questão refere-se a série fotográfica conhecida sob o título Welcome Home, realizada em 2011 pelo artista-fotografo
paulistano Gui Mohallem. Composta de 45 imagens, acompanhada de um livro de artista editado em pequena quantidade, Welcome Home endossa a forma do diário fotográfico [Figuras 9 – 10]. O fotografo conviveu ao longo de cinco viagens com uma
comunidade estabelecida numa fazenda do interior dos Estados Unidos. Fruto dessa imersão completa, o conjunto fotográfico
convida o espectador em participar de uma viagem iniciático. O fotografo investiu o espaço da floresta, reativando nesse
sentido o desejo utópico de viver na margem da sociedade e da civilização, descrito no ensaio emblemático intitulado Walden,
redigido por David Thoreau e publicado em 1854. A integralidade da série articula em torno da celebração do rito do Beltane,
que ocorre entre o equinócio da primavera e o solstício de verão.
9. Gui Mohallem. Welcome Home, 2009-2012. Acervo coleção do artista

10. Gui Mohallem, Welcome Home, 2009-2012. Acervo coleção do artista

Lembrando igualmente as bacantes pictóricas do século XVII, porem menos eufórica, essa série vem reativar a possibilidade
de se pensar uma sociedade fora dos seus padrões consumeristas, voltando ao desejo tantas vezes abortados de tornar-se
selvagem. Mas longe de promulgar qualquer exotismo anacrônico, o fotografo decide de integrar essa comunidade, expondo
o seu próprio corpo no meio da natureza dominante, e tentando aproximar-se do sentimento de alegria do retorno a casa, das
origens metafóricas de um paraíso perdido.
Essa série poética reativa toda forma poética da paisagem idealizada pelos pintores românticos, em seu desejo de transcendência. Transcendência está que encontra a sua materialização numa volta ao estado de natureza, querendo fugir de qualquer
subterfugio, e que satisfaz de toda ação mínima de contemplação da natureza, como o anota o crítico Pierre Wat por meio de
“uma arte que consiste em realizar, não em fingir, uma arte nascida da fusão romântica entre abstração e naturalismo. […] E
essa verdade, ou, dito de outro modo, aquilo que deve ser pintado, é a natureza percebida em sua diversidade. Para quem sabe
ver a pintura assim, não há tema pequeno” (Wat, 1998: 103-104). Longe de ser excepcional, esse tipo de encenação recoloca
a representação do corpo no primeiro lugar e redefine a sua mise en image, propiciando uma maior visibilidade a seu principal
objeto, ao risco da censura. Além do seu caráter poético, essa obra convoca diretamente, por meio de uma sútil provocação, a
relação aporética da representação do corpo. Como pensar essa aporia quando ela visa o pensar, virando-se paradoxalmente
contra o julgamento estético?
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É justamente pelo fato da aporia se apresentar como um movimento de pensamento que desconstrói a palavra, o sentido
ou ainda o valor de verdade. Como o observa Jacques Derrida, a aporia “inicia, ela dá nome a um movimento ao qual não se
reduz. Ela se coloca em posição de dar a pensar, mas não reconduz em direção a nenhuma anterioridade, nenhuma memória
de origem.” (Derrida, 1996: 134) Do mesmo modo que a celebração de um ritual tem com âmbito secreto a redescoberta dos
nossos instintos íntimos, a postura estética desenvolvida nessa serie tende a propor uma alternativa a estetização crescente
do mundo, na medida em que, de acordo com o psicanalista Serge Tisseron: ”ela contribui para a apropriação dos componentes
emocionais de um evento vivido inicialmente de modo trágico, especialmente graças às ressonâncias inconscientes em torno
da animalidade”. (Tisseron, 1999: 24)
O que nos podemos observar hoje em dia, em relação a representação do corpo na contemporaneidade diz respeito justamente
a uma representação aporética, como o relata o antropólogo Éric Blondel, quando ela se torna o alvo ambíguo de uma: “imoralidade mediatizada, planetária, industrializada”, pois “a mídia só faz publicar e transformar em espetáculo aquilo que, em outras
épocas, podia parecer mais discreto ou permanecer secreto” (Blondel, 2000: 71). Welcome Home é uma série cujo tema é mera
coisa do que uma busca melancólica de um mundo sensível e espiritual. Seu refúgio é tão urgente e necessário quanto violenta
é a escalada da sociedade contemporânea. Essa violência torna-se particularmente viciante quando amplamente divulgada
hoje em dia pela mídia consciente de uma situação de concorrência primitiva, cujas performances tóxicas devem provocar a
todo custo reações em espectadores dóceis e crédulos, alimentando sua crescente fome pelo sensacional.
Último efeito delicado de uma escalada moral precipitada. Escalada que Walter Benjamin, em seu tempo, associava a desaparição do locus da aura, ou seja, quando: […] a técnica mais exata pode dar às suas criações um valor mágico que um quadro
nunca mais terá para nós […] o observador sente a necessidade irresistível de procurar nessa imagem a pequena centelha do
acaso, do aqui e agora, com a qual a realidade chamuscou a imagem, de procurar o lugar imperceptível em que o futuro se
aninha ainda hoje em minutos únicos, há muito extintos, e com tanta eloquência que podemos descobri-lo, olhando para trás.
A natureza que fala à câmara não é a mesma que fala ao olhar (BENJAMIN, 2000: 94).
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RESUMO
O presente artigo apresenta e discute a difusão e, consequentemente, a visibilidade de imagens médicas em ambientes digitais, especificamente, representações do corpo em Museus Virtuais. Ao levar em conta o entrecruzamento entre a história
da medicina e a cultura visual pretende-se também considerar as imagens médicas como fontes para a construção visual da
doença e confirmar a sua difusão para além do ambiente científico em que foram produzidas, em especial, para o público leigo.
Nesse sentindo é necessário considerar os acervos patológicos como um novo caminho para ações de mediação em diferentes
contextos, o que vem provocando novos olhares para as imagens do corpo doente.
Palavras-chave: Museus virtuais; imagens médicas; corpo doente.
1. INTRODUÇÃO
Como se já tornou habitual estarmos em contato com os mais diversos aparelhos digitais e constantemente conectados em
rede, através dos quais é possível compartilhar textos, imagens e sons, vemos surgir novos tipos de relacionamentos e observar que a disponibilização de imagens dos mais diversos tipos tem se tornado um comportamento comum e extremamente
usual. Assim, fazemos parte de uma sociedade assinalada pela visualização cada vez mais crescente de imagens de todos os
tipos.
Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo verificar a difusão de imagens médicas em ambientes digitais, especificamente, a visibilidade das representações das patologias do corpo em Museus Virtuais. A nossa intenção é debater como,
atualmente, as mediações estão na base da disseminação tanto da musealização do corpo doente quanto da disponibilização
dessas imagens aos usuários das redes sociais, o que veem provocando outras maneiras de vê-las e até mesmo ressignificá-las.
Pretendemos levar em conta as imagens médicas produzidas e disponibilizadas nos arquivos institucionais online, especificamente, nos museus virtuais:
O surgimento do que se convencionou denominar ciberespaço abriu um novo tipo de espaço para a inserção dos Museus, de
modo diferente do que se acostumara a ver. Ou seja, um tradicional espaço físico relacionado à ocupação de um território
material, tangível, o museu passou a se deparar com o espaço virtual, material, intangível e também identificado por muitos
autores como desterritorializado. Neste novo cenário, a existência de museus no ambiente Internet – espaço web – e a partir
desta nova situação deu-se o uso da denominação Museu Virtual (Lima, 2013: 5).

Expandem-se os ambientes online que visam a interação com o conteúdo e possuem também o objetivo de divulgar o evento
científico e/ou o local físico onde eles acontecem, é oportuno analisar os vários tipos de ações que podem ser ali desenvolvidas. Nesse caso, observamos que vem ampliando-se a criação de Museus Virtuais concebendo a possibilidade de conhecer/
estudar acervos antes inacessíveis. Multiplicaram-se sites de Museus Virtuais que oferecem ao usuário um acesso a diversificados temas, galerias virtuais e um passeio por acervos em diversos países.
Para Carvalho (2008), muitos desses sites possuem instituições museológicas construídas no espaço físico e esse fato constitui uma marca deste século no âmbito cultural contemporâneo. Acreditamos que alguns Museus Virtuais criados para disponibilizar as imagens produzidas no contexto médico, disseminam essas imagens, que antes eram acessadas apenas por
um público especializado. Entendemos que, também, a partir desse evento, podem engendrar novos olhares para as imagens
médicas.
Fernandes (2014) ao referir-se ao Museu da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, afirma que os museus de medicina se constroem enquanto laboratórios de conhecimentos médico, onde se apreende a evolução desse conhecimento. No
entanto, para a autora é visível como os objetos são organizados nesses locais para que cumpram, além das funções didáticas
para as quais foram criadas no empreendimento científico, as funções estéticas divulgadoras no campo artístico.
A partir das imagens produzidas no contexto médico e disponibilizadas nos arquivos institucionais on line, especificamente,
nos museus, entendemos que “tem uma forte cultura visual, patente nas representações de diferentes partes e funções do
corpo nos artefatos visualmente impressionantes e na reprodução de temas médicos na arte” (Delicado e Bastos, 2015: 39).
Se “a própria teoria se aprimora pelo constante confronto com dados novos, com as novas experiências de campo” (Peirano,
2014: 381), pretendemos seguir pesquisando a representação do corpo no contexto artístico e científico, e a sua visibilidade
através das imagens das anatomias e patologias, atualmente disponibilizadas em ambientes virtuais.
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2. PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS IMAGENS MÉDICAS
Desde o Renascimento a teoria das proporções humanas foi abandonada pelos artistas e teóricos da arte em favor dos cientistas (Cascais, 2015: 111). À exemplo disso, podemos citar o livro de anatomia, editado em 1543, De Humani Corporis Fabrica,
de Andreas Versalius de Bruxellas, considerado o pai da anatomia Moderna, traz em si o nascimento da anatomia científica
(Figura 1). Nele, percebemos a mescla entre a arte e ciência: tanto no “pesquisador que busca conhecer a estrutura do corpo
humano” quanto no “ilustrador que registra através da xilogravura” e difunde os resultados da pesquisa. (Lemos e Carnevalle,
2002: 11)
Figura 1: desenho anatômico, Andréa Versalius, 1514-1564

Fonte: Lemos e Carnevale, 2002: 111

Nessa esteira, entendemos que com o intuito de atender à ciência, enfermidades raras viraram arte nas mãos de ilustradores.
Assim, acreditamos que desde o seus primórdios as representações do corpo doente pela medicina se pautou no fato de que
sua visualização através da imagem poderia auxiliar na cura. No entanto, as ilustrações do corpo nas imagens médicas fazem
refletir sobre as maneiras de representá-lo e das imagens que daí resultam.
Segundo Delicado e Bastos (2015) alguns museus exibem ilustrações da medicina realizadas no Renascimento, inclusive
alguns desenhos anatômicos de Leonardo da Vince e “em muitos desenhos provenientes das dissecações no século XVIII,
resultantes da colaboração entre médicos, artistas e editores, o corpo é mostrado fracionado, de forma abstrata (Delicado e
Bastos:2015: 39). A abstração atenderia ao corpo tratado, sobretudo, como objeto de estudo pela medicina? De uma maneira
ou de outra o corpo ilustrado, representado e “abstrato” poderia ser difundido por/para todos aqueles que desejassem ver/
conhecer, divulgando-o para além do ambiente científico em que foram criadas.
Historicamente, podemos observar a produção e a difusão da representação do corpo pela medicina. Muitas dessas ilustrações não atendiam ao propósito de ilustrar os textos científicos, nesse caso eram descartadas ou, em outras vezes, publicadas
e divulgadas, despertando o deslumbramento e a curiosidade. A exemplo disso, Costa (2016) afirma que os desenhos do corpo
irregular e monstruoso embora não tenham sido consideradas relevante para o entendimento e estudo da anatomia, foram
divulgadas em obras publicadas em meados dos séculos XVI e XVIII:
Sendo criaturas das margens da natureza ou ainda da fértil imaginação humana, os seres monstruosos acabariam por não
ter um lugar nos tratados de anatomia publicados na Idade Moderna. No entanto, o fascínio, a curiosidade e inclusive o
temor despertado pelos mesmos, motivaram sua presença em obras exclusivamente dedicadas a fenômenos singulares e
extraordinários. (Costa, 2016: 11)

Alguns desses desenhos anatômicos do corpo apresentavam erros de proporção e/ou perspectiva, o que dificultava o seu
estudo científico. Assim os imprecisos desenhos cederam, aos poucos, o lugar para a fotografia.
Tendo acesso “privilegiado” ao corpo do paciente e em nome do avanço na medicina, muitos médicos fotografavam o corpo
doente. A maior parte dessa documentação se originava na clínica médica, particular ou pública, onde a aplicação e a pesquisa
eram atividades indissociadas e o médico tinha ocasião para reproduzir fotograficamente os corpos doentes que passavam
por sua observação (Silva, 2003).
Ao recorremos à Gonçalves (2010), é possível perceber que a fotografia respondeu de forma eficiente a diferentes expectativas
no decorrer do século XIX no campo científico. Exemplar tanto na aplicação aos estudos fisionômicos e eugênicos, auxiliando,
assim, na solução de expectativas da ciência, quanto na construção de tipos fisionômicos. Além da relação entre os estudos
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fisionômicos e seu reflexo como “estados de doença, caráter, perfil moral e de conduta” (p. 104), outro aspecto que intriga na
fotografia médica é a busca pela ausência de subjetividade na produção dessas imagens que procuram sempre objetivamente
evidenciar uma realidade que tinha como prova incontestável, a fotografia. Contudo, nem sempre a fotografia atendeu à essa
expectativa, e em muitos casos a subjetividade impregna os retratos dos pacientes.
Fabris (2004) relata que em 1852, o doutor Guillaune Benjamin de Boulogne investigava os mecanismos da fisionomia humana. Para tanto, fotografava os pacientes submetidos a um estímulo eletro-fisionômico e fazia publicações dessas imagens. A
autora cita também outra publicação do Hospital São Clemente em Veneza em 1873 e comenta que na França destacam-se
dois empreendimentos similares: “a publicação do Novo Tratado Elementar e Prático das Doenças Mentais (1876) ilustrado
com retratos dos doentes e Iconografia fotográfica em Saltêprière (1876-1880)” (Fabris, 2004:49).
Didi-Huberman (2015), a respeito das fotografias médicas produzidas por Jean- Marie Charcot, médico e cientista no Hospital
Salpêtrière, considera-as como um espetáculo a ser mostrado ao público. Essas fotografias foram amplamente divulgadas
nessa época e verifica-se aí a falta de objetividade científica com que foram produzidas (Figura 2). O Serviço de Fotografia da
Saltêprière, realizado com a colaboração de diversos fotógrafos, era constituído por laboratórios e por uma sala bem iluminada, “na qual eram fotografadas as doentes, tornou-se uma fábrica de imagens” (Gramary, 2008:62).
Figura 2: Fotografias médicas

Fonte: DIDI-HUBERMAN, 2015.

Talvez, por esses motivos, algumas imagens produzidas a partir do saber médico inquestionável, possuem o poder de nos
fazer parar diante delas, observar as diferentes formas de representar o corpo doente e questionar as maneiras de produção e
circulação dessas imagens.
Nesse ponto, torna-se necessário diferir a representação artística da científica. A ilustração científica tem a clara função didática e finalidade de complementar a linguagem escrita e sua objetividade. “Na arte, por outro lado, há uma inevitável cota de
subjetividade na fruição do objeto artístico” (Oliveira e Conduru, 2004:337)
Na Figura 2, por exemplo, podemos observar a falta dessa objetividade científica. A subjetividade está presente tanto no
enquadramento e na iluminação, quanto nas poses das pacientes em tratamento psiquiátrico. Se imbricam a arte e a ciência,
no entanto, a função objetiva da imagem médica foi, nesse caso, afastada. Assim, os limites entre arte e ciência, na imagem
fotográfica, talvez ainda não parecem tão definidos quanto se supõe. Mas e quanto aos espaços de circulação/visualização
dessas imagens? Eles precisariam ser delimitados?
As imagens médicas ao serem produzidas por fotógrafos/artistas e expostas fora do ambiente em que foram produzidas,
exercem uma atração especial sobre o público leigo. “Ao serem associadas a medos instintivos (a dor e a morte), a serem
temas fascinantes mas tabus (a doença, a sexualidade) e a uma multiplicidade de áreas” (arte, política, ciências) (Delicado e
Bastos, 2015: 39) cria-se novas maneiras de visualizar as imagens científicas. Assim, tornamo-nos espectadores perplexos
diante de imagens inusitadas. Didi- Huberman (2015), ao analisar o prefácio da Revista fotográfica dos hospitais da Paris, de
1869, comenta:
[…] certamente não constava a palavra “horror” (havia antes, “honra de oferecer ao público” – “médico”, vale destacar – o
espetáculo verdadeiro “dos casos mais interessantes” e mais “raros” da patologia; havia também nesse prefácio palavras
como “verdade”, “benefício”, “magnífico”, “pleno sucesso”, etc.). Mas, para nós, seres sensíveis (e que não somos “do ramo”),
trata-se de um verdadeiro catálogo de horrores. (Didi-Huberman, 2015: 61, grifos do autor)

Para Silva (2001), as fotografias que representam a doença, no Brasil, tinham a finalidade de ilustrar os artigos científicos e
foram publicadas nas primeiras páginas das Revistas médicas em São Paulo do período de 1869-1925. O autor pondera que
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[…] a despeito de serem explicadas por legendas e de avizinhar-se das descrições etiológicas e patogênicas, constituíam um
discurso paralelo ao texto e construíam um perfil social e psicológico da população humilde, maciçamente visada, devassando-lhe o corpo e a privacidade. (Silva, 2001: 2)

Para esse autor (2001) as imagens, sem isenção do espírito científico, denunciavam o que pensava seus produtores. Assim,
cumpriam o papel na formação de um imaginário definidor do que era um doente. Nesse contexto, compreender o regime de
produção e disponibilização das imagens médicas divulgadas em livros, artigos e revistas é perceber que carregam em si muito
mais do que um registro, mas que expõem a sua natureza expressiva.
Segundo Monteiro (2014), cada período histórico das imagens médicas é marcado pela forma de produção das imagens:
A cultura visual da medicina, em particular, pode ser dividida em três grandes períodos, que se distinguem em função dos
diferentes suportes materiais das imagens: primeiro, a representação anatômica renascentista; em seguida, a fotografia,
radiografia e cinematografia, e, finalmente, as tecnologias contemporâneas de imageamento médico. Cada período articula-se, de um lado, com seus respectivos suportes tecnológicos ¾ a imagem impressa sobre papel, os raios X e as películas
fotográfica e cinematográfica, computador; e, de outro, com as formas de percepção e regimes de visualidades dominantes
em cada período. (Monteiro, 2014: 5)

Essas “formas de percepção” e “regimes de visualidades” fazem refletir a respeito da possibilidade da aproximação das pessoas com as imagens médicas restritas, até então, à medicina especializada.
Podemos ter acesso a essas imagens, independente do suporte tecnológico em que foram produzidas (impressa em papel,
em película fotográfica ou pelo computador), tanto em acervos públicos e particulares ou mesmo disponibilizadas nas redes
sociais. Atualmente as imagens digitais vem prenominando tanto na produção quanto na disseminação delas.
No entanto, será que independente do meio em que são criadas, a causa da difusão das imagens médicas são, e continuam
sendo, pautados na informação a respeito da doença ou possibilitam novas formas de uso, funções e visualizações?
3. VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS MÉDICAS NOS MUSEUS VIRTUAIS
O contexto contemporâneo testemunha algumas mudanças na visualização das imagens. Atualmente encontramos disponíveis em ambientes virtuais, diversas imagens médicas ilustrando a doença em artigos científicos ou compartilhadas em
Instituições online, como, por exemplo, nos Museus Virtuais.
Em 1990, os museus passam a ocupar o espaço virtual após as instituições culturais perceberem a condição de mídia colaborativa, o potencial de alcance e a “conexão entre os grupos fisicamente distantes em tornos de interesses comuns” e com as
“possibilidades de ferramentas que a rede” pode oferecer (Marin, 2011: 13).
Encontramos museus que são criados online como cópia ou extensões dos museus físicos. Para Carvalho (2008) o Museu
Virtual é uma poderosa metáfora que pode ser aplicada para a apresentação de atividade criativa assim como repositórios
de conhecimento, ricos em ambientes interativos, permite acesso ao conteúdo independente da natureza da instituição. Essa
autora, analisando Loureiro (2003), diferencia o museu no espaço físico do museu criado no ciberespaço:
[…] os museus no espaço físico apresentam materialidade, ênfase na obra única, permanência, estabilidade, caráter institucional por definição, linearidade, processo de comunicação e transferência de informação unidirecional e assimétrico;
tendência à separação dos polos receptor/emissor. Os museus no ciberespaço se caracterizam pela imaterialidade, ubiquidade, provisoriedade, instabilidade, caráter não necessariamente institucional, hipertextualidade, estímulo à interatividade
e tendência à comunicação bi ou multidirecional. Logo, as mensagens e a linguagem de cada meio deverão levar em conta
o comportamento do visitante de cada um destes ambientes. (Carvalho, 2008: 11)

Pesquisando em ambientes online percebemos que não são muitos museus que tratam de acervos patológicos. Geralmente
ligados a Hospitais ou a Universidades, foram construídos e mantidos sítios eletrônicos com o intuito de preservar o acervo e/
ou de informar a respeito das patologias médicas, enfim, levar informações ao mais diverso público. Geralmente, esses espaços virtuais possuem a função de divulgar os museus construídos nos espaços físicos.
Se no museu físico podemos ver, organizados em galerias e divididos em sessões, a certa distância, objetos tridimensionais e
documentos históricos sem tocá-los, com visitas em locais e horários pré-definidos; nos museus online, muito bem estruturados, temos imagens bidimensionais desses mesmos objetos e a reprodução desses documentos a qualquer hora e local e que
podem ser acessadas a qualquer momento por qualquer pessoa.
Nos Museus da medicina, as formas de representação do corpo humano, são diversificadas, encontramos desenhos anatômicos, as máscaras mortuárias, imagiologia médica, fotografias, manequins anatômicos, esculturas em cera, etc. organizados
em galerias virtuais. Para Cascais (2015:73) existem nos Museus da medicina diferentes formas de apresentar o corpo: o corpo
velho (espécimes históricas); o corpo científico (organizado e etiquetado); o corpo espetacular e frágil (corpos plastificados) e
o corpo virtual e controlável (imagens digitalizadas).
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Em alguns sites, encontramos tanto exposições online temporárias quanto permanentes relacionadas à história da medicina,
à anatomia dos corpos e à exposições de obras artísticas relacionadas às imagens médicas. Nesse caso, os artistas contemporâneos exploram as possibilidades imagéticas dos exames médicos, experimentam dissecação de cadáveres, realizam
desenhos, pinturas e gravuras das anatomias dos corpos, entre outras práticas.
Nesse contexto, podemos citar, o Mütter Museum e suas imagens impressionantes. Possui constantes exposições temporárias de obras de artistas/pesquisadores que se utilizam das imagens médicas como suporte artístico. Ligado a Faculdade de
Medicina da Filadélfia, mostra fotografias que chocam o olhar do expectador: corpos com deformações, esqueletos conservados, máscaras mortuárias, esculturas anatômicas, coleções de espécimes e objetos que refletem a história secular da medicina. Em uma de suas recentes exposições temporária, a Memento Morri, convida o expectador a visualizar, ampliar e interagir
com as imagens através de ferramentas virtuais.
O Museu Virtual do Corpo Humano (UFRGS- Universidade Federal do Rio Grande do Sul) é um espaço interativo e mostra em
suas galerias virtuais, entre outras imagens médicas, os vídeos realizados das etapas gestacionais do ser humano.
No intuito de fazer refletir sobre as atrocidades humanas, podemos citar tanto o Museu Memorial do Holocausto, em Washington, quanto o Museu de Auschwitz, fisicamente construído na Polônia. Ambos mostram virtualmente fotografias de vítimas
de experiências médicas nazistas (Figura 3). Também, no Brasil, o Museu da Loucura, existente em Barbacena/MG e disponibilizado online, pode ser visitado em 360º e permite visualizar os aparelhos de eletrochoque, os uniformes, os instrumentos
cirúrgicos e, principalmente, as fotografias psiquiátricas em preto e branco, mostram o passado desumano desses pacientes
que não pode ser esquecido.
Figura 3: United States Holocaust Memorial Museum, Washington, D.C., 1945.

Fonte: https://www.ushmm.org

Apesar dessas imagens serem em sua maioria consideradas documento científico, elas são carregadas de expressividade. As
fotografias são, geralmente, em preto e branco; as formas esculturais dos corpos se delineiam pela iluminação da imagem.
Tudo parece se distanciar do propósito científico para o qual foram criadas. Desse modo, concordamos que as virtualidade
domina a realidade, subvertendo-a (Cascais, 2015:81)
Outras instituições disponibilizam acervos históricos brasileiros, compartilham as imagens e informam a respeito delas. Como
o acervo museológico do Instituto Oswaldo Cruz, no qual, a partir de visitas virtuais podemos ter acesso a objetos de laboratórios, objetos pessoais de médicos e de pacientes, instrumentos cirúrgicos, fotografias de doentes captadas em expedições
médicas, entre outras imagens como asas de borboletas e plantas medicinais. Muitas dessas imagem estão relacionadas à
produção artística. São desenhos com cunho científico que possibilitam a elaboração de algumas “discussões sobre os aspectos relacionados à representação na produção artística: as questões ligadas à visão, percepção, interpretação da imagem e
comunicação visual” e “cuja beleza plástica tem merecido estudo” (Oliveira e Conduru, 2004: 335). Ali a história das primeiras
expedições científicas realizadas no Brasil são apresentadas através de textos e, principalmente, imagens (Figura 4).
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Figura 4: Fotografia de expedição científica

Fonte: http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/5136

Ligado a esse Instituto, o Site Brasiliana fotográfica possui um repertorio voltado para a preservação digital. Além de dar visibilidade às imagens, tem como objetivo fomentar a reflexão a respeito delas. As imagens, ali postadas, são geralmente, acompanhadas de um breve texto informativo. Nele podemos ver, por exemplo, no álbum Elephantiasis, pacientes nus, com hipertropia
entre outras anomalias/patologias e verificar as imagens dos primeiros retratos dos pulmões (abreugrafias) feitos no Brasil.
Em artigos científicos, essas imagens multiplicam-se e expõem o corpo doente em diversas revistas online, que possibilitam
acesso não apenas ao público especializado, mas, são divulgadas sem restrições. Algumas imagens chocam o olhar do observador. Assim, atualmente “proliferam outros modos de ser e de narrar o que somos: novas definições de vida, dos corpos das
subjetividades, em sintonia com as mudanças ocorridas no campo tecnocientífico” (Sibilia, 2015: 17).
4. COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS DO CORPO DOENTE
Rancière (2009) denomina “partilha do sensível” como a revelação da existência de um comum partilhado e partes exclusivas:
Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos, tipos de atividades que determina
como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha (2009: 15).

Pensando nas imagens médicas como “um comum” partilhado e com base nos conceitos de estética utilizados por Rancière
que a define como distribuição do sensível, Monteiro (2014), defende que as imagens médicas já estariam carregadas esteticamente onde foram produzidas e comenta sobre a possibilidade delas se ampliarem visualmente em outros espaços e não
serem confinadas ao ambiente científico:
[…] a forma como os modos de produção, ação e percepção são articuladas em um mundo social comum. Essa expressão
se refere às regras que estabelecem modos de percepção para as coisas e formas, delimitando, por exemplo o que pode ser
visto, o que pode ser ouvido, que espaço algo ou alguém ocupa num determinado mundo social (Monteiro, 2014:6).

Sem estarem limitadas ao espaço científico, as imagens médicas ganham novos contornos e se expandem para além das
fronteiras que apoderavam o saber médico. De uma forma ou de outra, percebemos a partir da disseminação das imagens médicas, principalmente em ambientes digitais, que elas ganham outras dimensões além daquelas em que foram originalmente
produzidas e outras maneiras de visualizar o corpo doente. Nesse ponto, concordamos com Sontag (2004) quando diz que o
choque das atrocidades fotografadas se desgasta com a exposição repetida.
Para Monteiro (2007), estudar as imagens médicas é estudar uma política da cultura da representação entendida como processo de negociação entre diferentes modos de interpretação de imagens.
O estudo dessa política indica que as pessoas vêem o mundo através de diferentes lentes, as quais oferecem diferentes
visões e definições que, por sua vez, são moldadas, entre outros fatores, pela posição social dos atores envolvidos e suas
experiências. ( Monteiro, 2007: 14)

O analisar o corpo representado através dos desenhos anatômicos, fotografias e gravuras, é preciso considerar que as imagens
científicas não são imagens inexpressivas, são ao contrário repletas de significados, como entende Elkins (2011):
[…] as imagens médicas são de interesse não porque tiveram influência direta sobre a prática artística desde o século XV,
mas também porque a ilustração médica, inevitavelmente evoca questões afetivas de gênero, prazer e dor. (Elkins, 2011: 12)
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Evocando “gênero, prazer e dor” algumas imagens provocam novos olhar ao espectador. Revelando as aparências internas e
externas do corpo, exercendo a função de prova científica, algumas imagens pressupõem uma visão próxima e ambígua do
médico/artista do corpo e amplia os olhares, com possibilidades de um ponto de vista imagético.
Expostas e disponibilizadas em Museus é possível identificar referências a maneiras de representar e considerar que dialogam
com uma longa história da representação das patologias/anomalias. A aproximação dessas imagens, através dos Museus
Virtuais, impulsiona-nos a refletir sobre elas e a tomar um posicionamento diante delas que não seja apenas um observador
atraído por um corpo anatômico e analisável, mas de se posicionar reflexivamente diante das diversas possibilidades imagéticas de suas representações visuais.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção e difusão de imagens médicas em ambientes museológicos, especificamente, a aproximação com a arte, mostrou-se evidente ao longo da produção desse estudo, confirmando o potencial dos Museus Virtuais como novas dinâmicas para a
difusão e visualização das imagens médicas para além do ambiente em que foram produzidas, em especial, para o público leigo. Nesse sentindo é necessário considerar os Museus Virtuais, com suas galerias e acervos voltados para as representações
do corpo, como um novo caminho para ações de mediação, divulgação e visualização de imagens do corpo doente.
Assim expostas, as imagens médicas ultrapassam as barreiras do que pode ou não ser visto e, principalmente, nos fazem pensar sobre a aproximação entre arte e ciência, os avanços da medicina que cada vez mais se aproxima da tecnologia e a respeito
da difusão dessas imagens fora do contexto médico, já que são debatidas em diversos âmbitos e cenários, inclusive munidas
de novos recursos que a mídias tecnológicas podem oferecer.
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RESUMO
O texto a seguir desenvolvido a partir dos primeiros resultados da minha pesquisa do mestrado em Arte e Cultura Visual da
Faculdade de Artes Visuais da UFG, cuja problemática tem como título provisório Para uma poética do absurdo - O Corpo-cabelo
como objeto de método experimental e Performático. Este presente artigo tem como objetivo conduzir as discussões por meio
de um texto ensaístico em que as imagens são gatilhos para o desenvolvimento de relato de memória – mediado através também de conversas com Ana, personagem da primeira fotografia apresentada nesse texto – e da escrita acadêmica. O objeto
dessa discussão refere-se ao cabelo. Objeto este que constitui o elemento principal para deflagrar reflexões que perpassam,
ao longo do texto, por algumas relações de dominação e submissão relacionadas à influência do pensamento eurocêntrico, o
qual ainda hoje tende a direcionar algumas noções de corpo e subjetividade, enquanto construções de dualismos.
Palavras chave: cabelo, corpo, memória, colonialismo
1. UMA CONVERSA COM ANA [IDENTIFICAÇÃO DE UMA AUSÊNCIA]
Entreguei para Ana, em seu aniversário de 60 anos (nos anos 2000), um caderno com fotografias de família. Vasculhando
minhas incertezas, memórias esfumaçadas, deparei com o caderno de recordações. A primeira foto que surgiu foi esta de Ana
com os olhos cerrados e a boca entreaberta (1) e que me levaram à questão da Trança Perdida. Um sentimento de absurdo me
abraçou. Ora, um pedaço dela se perdeu; ele deve estar guardado em algum lugar empoeirado. Como observou o escritor Albert
Camus: “O absurdo não é uma resposta, mas uma pergunta – ou antes, uma constatação do caráter insolúvel do sentimento
ambíguo da hostilidade do mundo e do apego à existência”1. Esta noção de absurdo, precedida pelo sentimento de absurdo, fez
mover a escrita deste artigo. Pedi para que Ana me contasse sobre a trança. Disse que não se reconhece nela. Nem sabia que
este pedaço dela ainda existia, se importava mais com o fato de que alguém poderia ficar com um pedaço morto de seu corpo.
Decidiu, assim, me contar sobre um recorte de sua trajetória – mas nada da trança de Ana.
1: Ana. Fotografia tirada no alpendre em sua casa no Bairro Feliz, Goiânia-Go. Arquivo pessoal. 1973.

Por volta dos anos 60, pela primeira vez Ana havia cortado o cabelo com mais ou menos 12 anos de idade. Seu pai até então
não a deixava cortá-lo, pois lhe dizia que achava bonito as mulheres de cabelos compridos. Esse foi o ano em que Ana havia se
mudado para Goiânia. Por um desejo de mudança, Ana, que havia experimentado apenas cabelos compridos, resolveu deixá1. Prefácio Manuel da Costa Pinto “Toda a ciência desta Terra não me dirá nada que me assegure que este mundo me pertence” (CAMUS, Albert. O mito de
sísifo. Tradução de Ari Roitman e Paulina Watch. Rio de Janeiro: Record, 2005: 07).
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-los bem curtos. Era uma novidade. Lembrou-se que a mulher que cortou suas madeixas havia feito uma trança com elas. Ana
conta que nasceu e viveu até os 11 anos na cidade de Ponte Alta do Norte antes do Estado de Goiás, agora atual Tocantins.
Católica e respeitada na cidade, a família de seu pai era tradicional, donos de fazenda. Diz ela que três homens vieram de
Portugal e um deles se instalou no Maranhão constituindo a família do pai de Ana, chegaram a se deslocar até a Ponte Alta
do Norte. Afirma, logo depois, que só ouvia falar das histórias por parte de seu avô paterno, pouco diziam a ela sobre sua avó
paterna, também perguntava pouco, mas sabia pela boca de outrem que ela era muito reservada.
Da parte da família de sua mãe, Ana sabe apenas de seu avô pra cá. Seu avô materno, diz ela, era respeitado na cidade de
Ponte Alta, atuando como Juiz de Paz. Afirma que ele era intelectual. A mãe de Ana, mesmo quando pequena, era secretária
dele. Tios da família materna partiram para a área do comércio e da política. Ana diz que acha complicado falar de sua avó por
parte de mãe, também sabe muito pouco, sabe que sua avó nasceu e a mãe dela morreu no parto dela. Ouviu dizer que ela era
analfabeta, porém muito sábia.
2: Fotografia da família de Ana por parte de mãe. Na imagem estão sua mãe Onícia, a mulher do lado direito, sua avó Maria do lado
esquerdo e seu avô Aniceto no centro, as outras pessoas são tios de Ana. Ano desconhecido, local Ponte Alta do Norte.

Peço para que Ana, numa outra conversa, me conte sobre a foto acima (2) e as pessoas nela. Com rapidez aponta para cada
uma e fala seus nomes em cadência, destacando que sua mãe era a única mulher dentre oito filhos homens. Todos os relatos
de Ana chamam minha atenção por algumas ausências que tinham em sua fala, que eram admitidas por ela mesma; das mulheres da família deste recorte de tempo, do enfoque em sua origem portuguesa e não outras, mesmo que superficialmente,
da família ser católica. Era um discurso oficial transmitido para ela e assim se manteve. A vinda destes homens portugueses
ao Brasil não foi à toa; existiu todo um sistema de dominação para que eles estivessem aqui. Não tenho informações sobre as
atividades que eles exerciam nem sobre a época a qual eles vieram com precisão, mas a presença deles em terras brasileiras
relaciona-se à expansão do colonialismo europeu nas Américas e à expansão do conhecimento eurocêntrico. Como tentativa
de perceber as ausências escondidas pelas presenças, na fala de Ana, recorro a algumas considerações do sociólogo peruano
Aníbal Quijano, o qual trata de questões relacionadas ao: “colonialismo, enquanto sistema de conquista, aculturação e dominação de povos e espaços pode ter acabado, porém, a colonialidade continua presente no cotidiano das pessoas e povos ainda
hoje subalternizados.” (Quijano, 2013 apud Ribeiro e Prazeres, 2015: 17).
A diferença entre conquistadores e conquistados nas práticas de colonização, segundo Quijano (2005), estava pautada na
ideia de “raça”, a qual não havia definição antes da consolidação das nações americanas. Ideia esta que colocava como natural
a situação de inferioridade, a partir das diferenças da estrutura biológica entre um e outro grupo étnico, definindo também
enquanto articulação histórica o controle do trabalho que girava em torno da relação capital-salário e do mercado mundial,
um controle da produção-apropriação-distribuição de produtos no processo de constituição da América. Quijano (2005) acrescenta igualmente que este controle estava também pautado por divisões de identidades sociais produzidas pela colonização,
como índios, negros e mestiços, redefinindo também como conotação racial (antes articulados apenas geograficamente enquanto país de origem), termos como: espanhol, português e depois europeu. Assim, como as relações sociais eram configuradas como relações de poder de identidades hierarquizantes e hierarquizadas, chegaram a definir os lugares e os papéis.
A expansão do colonialismo europeu pelo mundo, de acordo com Quijano (2005), levou a várias articulações e elaborações de
perspectiva eurocêntrica do conhecimento, tendo como uma das teorias a ideia de “raça naturalizada” a partir de relações coloniais. Uma ideia segundo a qual os europeus dominam os não-europeus, em uma relação que se instaura como instrumento
de dominação social universal e que, de forma eficaz e duradoura, faz depender também o instrumento universal das relações
intersexuais e de gênero. Sendo assim, os povos conquistados e dominados foram colocados em situação de inferioridade por
traços fenotípicos, relacionando-os, de forma pejorativa à distúrbios culturais, atreladas também à dualidade mulher e homem.
Para estabelecer o capitalismo mundial, Quijano (2005) explica que o continente Europeu articulou o controle em torno do trabalho e do capital, e não mediu esforços para configurar as culturas, intelectualidades, experiências, produtos culturais numa
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única ordem global por hegemonia ocidental, assim controlando subjetividades, conhecimento e produção de conhecimento.
Desta forma, os brancos escolhiam o que era mais favorável nas produções de conhecimento não-européias, em prol da consolidação do capitalismo, em benefício do centro europeu, mas reprimiam os padrões de produção de sentidos e expressão,
universos simbólicos, a objetivação da subjetividade dos colonizados, os quais não serviam para as relações capitalistas. Eles
forçaram assim, de forma variável, os colonizados a aprender, assimilar e incorporar em partes a cultura dos colonizadores no
que era de utilidade para uma reprodução da dominação nos campos material, tecnológico, subjetivo e também na perspectiva
da religião judaico-cristã. Quijano (2005) continua argumentando que foi afinal uma colonização a longo prazo do imaginário,
nas relações intersubjetivas. O resto do mundo e a Europa Ocidental foram codificados segundo as dicotômias: oriente-ocidente, primitivo-civilizado, mágico/mítico científico, irracional-racional, tradicional-moderno.
As dicotomias se estendem à ideia de corpo na perspectiva eurocêntrica e sua produção de conhecimento enquanto corpo e
não-corpo, que estão relacionados com as nossas experiências de identidade social e gênero. Quijano (2005) afirma que “a
idéia de diferenciação entre o ‘corpo’ e o ‘não-corpo’ na experiência humana é virtualmente universal à história da humanidade,
comum a todas as ‘culturas’ ou ‘civilizações’ historicamente conhecidas.” (p. 128). Assim, a copresença dos dois elementos,
antes do aparecimento do termo de eurocentrismo, constituíam instâncias inseparáveis. Quijano (2005) afirma que o processo
de separação do corpo e da alma faz parte da longa história do mundo cristão em que a alma é o objeto privilegiado de salvação e que é o corpo ressuscitado, onde culmina a salvação.
De acordo com Klinger (2006), a construção da subjetividade cristã está pautada por valores de pecado e culpa e neste sentido
há uma correlação com a questão da verdade, sendo que para uma construção de si mesmo era preciso enunciar a um outro
as culpas e pecados para alcançar a purificação e a transcendência divina, era preciso exercer a confissão como mecanismo
e técnica fundamental para estes alcances: “Com a herança da moral cristã, que faz da renúncia de si a condição da salvação,
paradoxalmente, conhecer-se a si mesmo constituiu um meio de renunciar a si mesmo”. (p. 28).
Assim retomo a perspectiva de Quijano (2005):
“Certamente, também, foi durante a cultura repressiva do cristianismo, (…), sobretudo entre os séculos XV e XVI (…) que a
primazia da “alma” foi enfatizada, talvez exasperada. Com Descartes o que sucede é a mutação da antiga abordagem dualista
sobre o ‘corpo’ e o ‘não corpo’. O que era uma co-presença permanente de ambos os elementos em cada etapa do ser humano,
em Descartes se converte numa radical separação entre ‘razão/sujeito’ e ‘corpo’. A razão não é somente uma secularização
da idéia de ‘alma’ no sentido teológico, mas uma mutação numa nova id-entidade, a ‘razão/sujeito’, a única entidade capaz de
conhecimento ‘racional’, em relação à qual o ‘corpo’ é e não pode ser outra coisa além de ‘objeto’ de conhecimento.” (Quijano,
2005: 129).
Diante desta separação, as relações entre ambos referiam-se a razão e ao sujeito na esfera humana e o corpo na esfera da
natureza, assim se constituía a subjetividade a partir da perspectiva eurocêntrica cartesiana. O corpo enquanto objeto de conhecimento sujeitado ao sujeito/razão, segundo uma ontologia da função.
Além das relações raciais de dominação analisadas por Quijano (2005), o mesmo autor aponta que o dualismo também afetou
as relações sexuais, pelo exercício de dominação. Desta forma as mulheres, e principalmente as mulheres das consideradas
raças inferiores, ficaram estereotipadas, assim quanto mais inferiores em relação à “raça” mais próximas ou dentro da natureza
elas eram tratadas.
2. ELEMENTO CABELO COMO CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS [ELE PODE SER SUJO POR ESTAR EMPOEIRADO]
Retomo a fotografia do começo (1). Olhos cerrados podem dificultar maiores ilusões. Aquilo me parece a vida, quando num
instante, nada daquelas lacunas oficiais de um passado se faz tão forte quanto a boca entreaberta. Assim, poderia ter saído
um grito mudo, singelo. Novamente uma ausência transborda: A Trança Perdida. Ana tem saudades de sua infância, gosta de
seus cabelos agora grisalhos, entende de gestos repetitivos, usa das mãos e das exclamações para isso. Cuidou dos meus,
penteou com as mãos densas. Existe nas conversas sobre A Trança Perdida uma certa imagem ausente. Um corte escolhido,
uma trança feita, um sumiço. Como disse, Ana não se importa com a trança, mas se importa com o fato de alguém guardar um
pedaço morto de seu corpo. De fato, se está viva, guarde algo vivo, efêmero. Esta efemeridade, mais do que um vir a padecer,
seria um lançar-se na vida. Não pudemos, Ana e eu, até então nos aprofundarmos no que foi ausentado pelos relatos que ela
ouvia no decorrer de sua vida, mas pudemos detectar que é insuficiente perceber que a constituição de um saber é feito apenas
por uma referência, no caso aqui enfatizei o eurocentrismo.
Ana novamente aponta que seu pai pedia para ela não cortar o cabelo porque gostava de mulheres de cabelos compridos.
Longe de personificar a fala: “não corte, gosto de mulheres de cabelos compridos” como um gosto unicamente do pai de Ana
e que o cabelo comprido de uma mulher é algo pejorativo em suas escolhas, trago aqui alguns aspectos em torno do cabelo
articuladas por relações de dominação e submissão. Relações já pinceladas em concordância com a perspectiva do sociólogo
Quijano (2005).
Para estas reflexões, trago algumas ideias do texto intitulado Cabelo Mágico do antropólogo Leach (1983), ideias estas que o
autor apresenta em torno do tema do “comportamento simbólico” e ritual do cabelo, apontando as diferenças entre perspectivas psicanalíticas e antropológicas para tal assunto. Nesse sentido, tais perspectivas afirmam que o ato de cortar o cabelo
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possui simbolicamente a ideia de castração e/ou sacrifício. Com relação à questão específica do poder simbólico e do “falo”,
trago para a escrita as observações do sociólogo Pierre Bourdieu (1995), e para esclarecer melhor o meu argumento, uso algumas considerações emitidas pela Rose Marie Santini2 e Joana Camelier (2015). Apresento minhas considerações sobre os
assuntos trazendo pinceladas de José Saramago (1994).
De acordo com esta insistência da fala relacionada a cabelos compridos para as mulheres, cheguei ao termo “falo”. “Eu falo”,
quem é esse “Eu” que tem o poder de fala? Uma das maneiras de se instaurar poder de dominação e submissão relacionada
à sexualidade e subjetividade enquanto construção social são pelas perspectivas “androcêntrica” e “falologocêntrica”. Desse
ponto de vista:
“A naturalização de uma construção social androcêntrica de signiﬁcação, sentido e valor nos conduz à associação das condições anatômicas às condições subjetivas, na qual a percepção das diferenças entre o corpo feminino e o masculino constitui
e é constituída a partir dos mesmos princípios de dominação simbólica. Neste aspecto, o pensamento naturalista, biologista e
essencialista opera, por oposições dicotômicas, um sistema binário hierarquizante no qual a diferença só pode ser do ‘visível’
e do ‘enunciável’”. (Santini e Camelier, 2015: 106).
Este “visível” e “enunciável” articulados numa visão biologista, essencialista, acha a sua coerência na ideia “falologocêntrica”
na medida em que existe uma razão aceitável nas relações dos corpos enquanto divisão sexual: “É igualmente através da divisão sexual dos usos legítimos dos corpos que se estabelece o vínculo (enunciado pela psicanálise) entre o falo e o logos: os
usos públicos e ativos do corpo são monopólio dos homens (falologocentrismo).” (Santini e Camelier, 2015:106).
Segundo Bourdieu (1995), “falo” é um significante escolhido na ideia daquilo que se pode pegar numa situação real do ato
sexual, é saliente e num sentido literal é o elemento mais simbólico pelo fato de equivaler à cópula, por suas características
físicas de dilatação (Bourdieu, 1995: 134).
(Santini e Camelier, 2015: 102) apontam que as estruturas históricas da ordem masculina são incorporadas em nós e por nós,
mulheres e homens, “sob a forma de esquemas inconscientes de percepção e de apreciação”, tornando inevitavelmente “normal” e “natural” a divisão entre sexos. Arrisco a dizer que esta divisão entre sexos, junto e através dos jogos de transferências
e ocultações, pode apresentar-se nas relações que temos com o cabelo através de uma herança eurocêntrica a qual o falologocentrismo é manifestado. Os corpos podem estar atrelados a questões simbólicas e articulados em poderes simbólicos dominantes. Em seus estudos, Leach (1983) lança várias suposições sobre a interpretação do “comportamento simbólico”, tendo
em vista a distinção entre o conteúdo pragmático, operacional do símbolo e seu conteúdo de comunicação. Leach percebe
algumas diferenças relacionadas ao comportamento simbólico na esfera pública e privada, indagando qual seria a conexão e
divergência e a contribuição entre estas duas esferas para a compreensão do poder simbólico relacionado ao cabelo. Para ele,
o comportamento simbólico público mantém uma relação com o compartilhar de uma linguagem e seus elementos de significado comuns entre ator e plateia. Já o simbolismo privado poderia estar na ordem do poder psicológico que instiga emoções
alterando o estado do indivíduo.
Ele aponta igualmente seus estudos para a questão do cabelo em rituais de luto e relacionados à questões sexuais; assim, segundo ele, em todos os símbolos está presente a questão do despertar das emoções que não só dizem mas fazem coisas. Não
pretendo abordar a questão do cabelo nos rituais apresentados pelo autor, na medida em que meu intuito não é negar ou questionar as manifestações de castração e de sacrifício identificados nestes rituais em relação ao cabelo, mas o que me chama
a atenção refere-se a abordagem da universalidade e da generalização que Leach (1983) identifica em teorias psicanalíticas
e antropológicas. Teorias estas que colocam o cabelo como símbolo num tempo e num espaço homogênios. Quero salientar
que as questões relacionadas ao cabelo, neste artigo, estão sendo ditas em um primeiro momento a respeito da ausência, que
é constituída a partir da dominação de um pensamento cuja razão cinde os corpos e mais especificamente os das mulheres e,
como consequência, articulado com a ideia do “falo”, seria – suposição minha – um poder que está no âmbito do simbólico e
cuja consequência chegaria em uma “violência simbólica”.
O poder simbólico, de acordo com Bourdieu (1989), é um poder invisível exercido com cumplicidade, sem a ciência de que está
sendo exercido, tanto pelos sujeitados a este poder tanto por aqueles que o exercem. Os universos simbólicos constituem condições sociais de produção, assim como o poder simbólico constrói as realidades que tendem a estabelecer uma ordem acima
da qual se constrói os conhecimentos em comum dos objetos do mundo social: “(…) uma concepção homogênea do tempo do
espaço, do número, da causa, que torna possível a concordância entre as inteligências.” (Bourdieu, 1989: 9-10). É tomar em
consideração, nesse sentido, que:
“O mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e como depositário de princípios de visão e de divisão sexualizante
de valores. Por exemplo, a representação da vagina como um falo invertido (que vigorou até o Renascimento) obedece às mesmas oposições fundamentais entre o positivo e o negativo, o direito e o avesso, o superior e o inferior, que se impõem a partir
do momento em que o princípio masculino é tomado como medida das coisas.” (Santini e Camelier, 2015: 102).

2. Rose marie Santini é professora da Escola de Comunicação da UFRJ. Joana Camelier é mestre em Psicologia.
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Os “sistemas simbólicos”3, de acordo com Bourdieu (1989), exercem um poder estruturante como instrumentos de conhecimento e de comunicação, pelo fato de serem estruturados. Contudo, os símbolos, enquanto instrumentos de integração social,
são também instrumentos de conhecimento e de comunicação, dando sentido ao mundo social por via do consenso, construindo a ordem social, a integração lógica e a condição da integração moral. Ao considerar o cabelo (ele fora e na cabeça) como
um símbolo nesta perspectiva, podemos compreendê-lo como um instrumento de comunicação e conhecimento de integração
que dá sentido ao mundo social. De acordo com a perspectiva de Bourdieu (1989), o poder simbólico faz ver e crer, confirma
e transforma a visão que nós temos do mundo, a ação sobre o mundo e por conseguinte, o próprio mundo. Ele reitera, assim,
que isto é possível por um efeito de mobilização que só é exercido através do reconhecimento deste poder realizado, não por
vontade própria daquele que age unicamente, arbitrário, mas por uma crença daqueles que exercem o poder e dos sujeitados
em relação a esta crença. Uma crença “cuja produção não é da competência das palavras”, mas se dada de forma arbitrária,
torna-se violência simbólica.
“(…) submissão paradoxal a violência simbólica - violência suave, naturalizada, invisível, insensível às suas próprias vítimas,
que se exerce pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou mais precisamente do desconhecimento e do reconhecimento, ou em última instância, do sentimento.” (Bourdieu apud Santini e Camelier, 2015: 102).
Retomo aqui às indagações de Leach (1983): como e onde vem o conteúdo e a carga emocional dos símbolos? Para movimentar estas preocupações, o autor traz a possibilidade de pensar o significado do “comportamento do cabelo”, tendo em vista a
perspectiva psicanalítica do britânico Dr. Berg4 que afirma que o cabelo da cabeça é um símbolo universal dos órgãos genitais
e que as ações que o indivíduo incide em seus cabelos são entendidas como “castração” simbólica. No texto Cabelo Mágico
de Leach (1983) aponta que a perspectiva psicanalítica propõe uma generalização em relação ao uso do cabelo. Desta forma,
a questão fálica se torna presente nesta perspectiva, isolando o elemento cabelo enquanto símbolo que remete ao genital
como forma de repressão da libido ou exaltação desta pelo indivíduo, então o cabelo é usado como símbolo para “impulsos
libidinosos agressivos”:
“Estamos apenas repetindo a luta sem solução entre os impulsos instintivos (genital e pré-genital) e os esforços de castração
das forças repressoras, por instigação, particularmente, do superego. O conflito inteiro foi deslocado para o alto, para o cabelo
socialmente visível da cabeça e do rosto.” (Dr. Berg, 1951: 94 apud Leach, 1983: 143).
Leach (1983) admite que as tentativas antropológicas de tratar das características do uso do cabelo, e mais especificamente
em rituais, trás perspectivas generalizadas. Um artigo do antropólogo holandês G. A. Wilken, atuante no séc. XIX, foi publicado,
em 1886, relacionado ao “comportamento do cabelo” ritualizado como se este tivesse dois tipos distintos: o “cabelo totalmente cortado e a cabeça raspada” e “o penteado de costume é negligenciado na vida normal, permite-se que os cabelos fiquem
despenteados e que a barba cresça.” Assim Leach (1983) verifica que o cabelo, enquanto símbolo, ocupa um lugar universal,
apesar de não ser necessariamente sexual.
“A explicação que Wilken dá sobre o “sacrifício do cabelo” também pressupõe que o cabelo é um símbolo universal, embora
não especificamente sexual. Ele afirma que o corte ritual do cabelo é um substituto para o sacrifício humano numa base pars
pro toto5, sendo o cabelo próprio para tal objetivo porque a cabeça é o assento da alma.” (Cf. Crawley, 1927: 275 apud Leach,
1983: 144).
Se, por um lado, a universalidade simbólica do cabelo está no viés sexual, por outro, a generalização simbólica encontra-se no
viés do sacrifício, da morte. Quando leio que a “cabeça é o assento da alma”, trazendo a alma no viés da razão, uma entidade
que subjulga e analisa o corpo, no sentido em que Quijano (2005) aponta, faço um exercício de objetificação irônica desta
cabeça, tornando-a em um outro símbolo de poder, uma grande cadeira cujo estofado se faz de cabelos, compreendendo então
que a cadeira pode ser um objeto que comporta aqueles que se dizem de grande alma, a figura que “detêm” o conhecimento
dominante e faz de grandes esforços para manter este lugar.
Trata-se de um objeto que guarda proporções do corpo, feito para se sentar, pode ser usado para provocar relações hierárquicas e para proferir saberes de culpa e submissão:
“(…) mas quero que saibais que senhor de todo homem é Cristo, senhor da mulher é o homem, senhor de Cristo é Deus. Todo
homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta falta ao respeito ao seu senhor. e toda mulher que ora ou profetiza, não
tendo coberta a cabeça, falta ao respeito ao seu senhor, porque é como se estivesse raspada. Se uma mulher não se cobre com
um véu, então corte o cabelo. ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça raspada, então que se
cubra com um véu. Quanto ao homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é imagem e esplendor de Deus, a mulher é o reflexo
do homem.”(Coríntios I, Capítulo 11:1-16, apud Stiles, 2012: 123).
3. “É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento que os <sistemas simbólicos> cumprem a sua função política
de instrumentos de imposição ou legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica)
dando reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a <domesticação dos
dominados>” (BOURDIEU, 1989, p. 10-11).
4. Escreve sobre o comportamento do cabelo, através de documentações de fontes antropológicas e folclóricas, para dar base para seu material clínico.
Londres. (Leach, 1983, p. 143, 169).
5. Uma parte ou aspecto de algo tomado como representativo do todo.
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3: Presença II, Objeto exposto na exposição Intermitência, Galeria Potrich, 2010, autoria de Anna Behatriz Azevêdo, material: cadeira de madeira e cabelo humano.

Assim, os cabelos que estofam estas cadeiras-cabeças ficam sob as nádegas de almas velhacas que por ora eram para manter
o corpo vivo, esquentam os cabelos, a ponto de sair algum cheiro de couro queimado, de enxofre, e os usam como trunfo para
mortificar em vida corpos. Mas a cadeira cai:
“O corpo ainda aqui está, e estaria por todo o tempo que quiséssemos. Aqui, na cabeça, neste sítio onde o cabelo aparece
despenteado, é que foi a pancada. À vista, não têm importância. Uma ligeiríssima equimose, como de unha impaciente, que a
raiz do cabelo quase esconde, não parece que por aqui a morte possa entrar.” (Saramago, 1994: 29). E o autor acrescenta: “Já
se ouvem passos no corredor, mas temos ainda tempo. A esquimose tornou-se mais escura e o cabelo parece arrepiado sobre
ela. Uma passagem carinhosa de pente poderia compor tudo nesta superfície que vemos. Mas seria inútil. Sobre outra superfície, a do córtice, acumula-se o sangue derramado pelos vasos que a pancada seccionou naquele ponto preciso da queda. É
o hematoma.” (Saramago, 1994: 30).
O entendimento em relação ao cabelo como símbolo de poder fálico ou de mortificação dos corpos em vida (entendendo que
estes dois poderes podem alimentar um ao outro), dirigidos por disputas desleais, de submissão me causa horror. No entanto,
o mais interessante é que o cabelo em si mesmo se manifesta, por estar ligado ao aparelho sensório e à musculatura lisa que
também constitui os vasos sanguíneos; o cabelo arrepia, através do corpo que também arrepia por medo, horror, desejo, etc.,
mas neste caso não só os da cabeça, mas do corpo inteiro.
“Horripilante é aquela que arrepia ou produz horripilação; (fig.) que horroriza. O Horror é a sensação física e moral que faz com
que a pele e os cabelos se arrepiem. Horrorizado: amedrontado, cheio de horror e de espanto, enojado.”6 “O horror pode ser a
coisa repelente, ódio, aversão. Do lat. horror, -oris. Horripilar: do lat. horripilare, de horrere + pilus (pêlo). A haste que é a parte
visível do cabelo, é constituída por células queratinizadas, ou seja, células mortas. “7
As pistas que encontrei tendo em vista o cabelo no viés falologocêntrico, diante da fala “gosto de mulheres de cabelos compridos” (como gosto primordialmente masculino e a vontade enquanto imposição), cujos nomes se encarnam em palavras tais
como castração, sacrifício, tomando em conta as perspectivas psicanalíticas e antropológicas apontadas por Leach (1983), a
meu ver podem delimitar limiares e fronteiras nos corpos das mulheres, colocando-o na esfera do tabu.
O cabelo fora da cabeça.
Leach (1983) usa, como exemplo as castas indianas para tentar compreender que possa existir uma certa “impureza” no ofício
do barbeiro e do lavadeiro, como uma questão ritual e não física ao manejar o cabelo fora da cabeça, ele afirma que o “sujo”
com o qual estes especialistas têm que lidar é considerado detentor de alguma potencialidade que os coloca à parte como
pessoas sagradas. Surge um paradoxo. O cabelo da cabeça que na perspectiva de Wilken seria o “assento da alma”, limpo
quando está na cabeça, sendo cortado (o cabelo) se torna “sujo”.

6. Segundo Caldas Aulete (1986) apud Oliveira (2007).
7. E em Cunha (1982) apud Oliveira (2007).
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“É nitidamente explícito que o “sujo” “está finalmente conscientemente associado com as (para nós mais óbvias) substâncias
impuras: fezes, urina, sêmen e suor. Mais do que isto, a potencialidade possuída por este “sujo” não tem nenhuma relação
particular com a pessoa da qual deriva o sujo.” (Leach, 1983: 157).
Numa perspectiva psicanalítica:
“O ato de separação (castração) não cria somente duas categorias de pessoas, mas também uma terceira entidade, a coisa que
é ritualmente separada, o próprio ‘genital castrado’. Na interpretação psicanalítica, esta coisa castrada pareceria constituir um
fragmento material real de agressão, que é tirado da pessoa castrada por quem a castra.” (Leach, 1983: 158).
No texto Cabelo Mágico, o autor afirma que o cabelo constitui um poder mágico, divorciado da personalidade do indivíduo
isolado que pode ser “considerado um protetor nato”, e também ser em alguns casos símbolos fálicos evidentes. (Leach, 1983:
159) Voltando às discordâncias psicanalíticas e antropológicas relacionadas ao cabelo, a primeira tendência afirma que “as
coisas sagradas são sagradas porque são secretas e tabu”, já na segunda tendência, ele estima que “os objetos sagrados são
tabu porque são sagrados – ou seja, porque estão cheios de uma perigosa potencialidade, inclusive potencialidade sexual.”
Ora, um pouco mais adiante, o autor chega a conclusão que:
“Na opinião do antropólogo, o cabelo humano ritualmente poderoso está cheio de potencialidades mágicas não por ser cabelo,
mas devido ao contexto ritual de sua origem, como, por exemplo, o assassínio, o incesto, o luto, etc.” (Leach, 1983: 160).
As duas tendências têm em comum a possibilidade do cabelo humano ter algum valor simbólico universal, pensando cabelo
como indivíduo total, alma, poder pessoal. Nessa perspectiva, o cabelo, conclui o autor, “não é somente um símbolo de agressão mas uma “coisa em si mesma”, um fragmento material da agressão.” (Leach, 1983: 163).
3. (IN)CONCLUSÃO
A Trança Perdida. Mas Ana que cortou seus cabelos num cabeleireiro aos 12 anos de idade, não se lembrava aos 62 anos onde
estava a trança gerada pelo corte, nem mesmo se importava com ela em si. Ana me disse que não considera este corte como
um ritual, não o considera um ato simbólico, porque se fosse uma convicção seria pela vontade de novidade. Se a trança se
perdeu não foi por magia, mas alguém a pegou e a guardou.
Se o cabelo fosse um instrumento poderia ser enfatizado como para cumprir uma função, mas cabelo neste exercício de escrita é relação. Talvez alguém queria esta trança para tê-la como sagrada, um amuleto ou talvez este alguém tenha a achado
fálica demais para estar vulnerável aos cuidados de Ana. Mas nem fálica, nem sagrada, nem agressiva a trança é pensada.
Descobrimos por fim que esta trança virou uma peruca a qual em 50 anos deste corte passando pelas mãos de quem a pegou
até se tornar peruca, nunca foi usada na cabeça de ninguém. A Trança Perdida, no contexto deste artigo é suja, mas pelo tempo
empoeirado, ou considerada suja por qualquer pessoa que se enoja, horroriza ao ver o cabelo fora da cabeça. Nem sagrada,
nem “falo”, ela era apenas um pedaço morto de Ana até então esquecido. Nunca tive pretensões de ressuscitar corpos, contudo
a partir da curiosidade em relação a essa Trança Perdida que permitiu a Ana e a mim termos longas conversas de revisitação
de nossas memórias. Em contrapartida, perceber que presenças, como as relacionadas a uma universalização e generalização
que podem construir nossas subjetividades, revelam assim ausências como a não percepção da existência potente de mulheres em nossas vidas, o apagamento de nossas origens. Tais apagamentos, que sem nos darmos conta, nos levam a aceitar de
forma naturalizada o que os discursos dominantes e quem os profere, fazem com nossos corpos.
Partindo de uma fotografia de minha mãe jovem, junto e através da imagem, e de conversas feitas com ela no dia-a-dia, apresentei - como modo de escrita o ensaio - alguns aspectos da imagem e aos poucos articulei os conteúdos através dos relatos
de Ana, das minhas percepções sobre ela e a fotografia. Entendo o ensaio então como uma escrita com aspectos de não linearidade e abertura autorreflexiva através do uso de imagens. López (2015) afirma que na perspectiva da escrita o ensaio é um
campo difícil de definição operacional.
E como o observa Scherer apud López (2015), as características do ensaio consistiriam tanto na visão subjetiva (relacionada
com os sonhos, a imaginação e a memória), quanto no questionamento da possibilidade de representar a realidade, nas afirmações indecisas, na narrativa não linear, fragmentada, e com níveis de sentidos múltiplos, pelo meio do estilo híbrido e do
emprego de diferentes meios e formas, etc.
O conjunto da experiência da escrita (relacionada às imagens escolhidas, às conversas realizadas com Ana e à relação com a
teoria estudada), deflagra a partir das presenças na fala, na imagem e na própria escrita, ausências, aqui consideradas possibilidades para identificações de naturalizações de discursos de dominação e submissão, até agora atrelados à produção de
conhecimento eurocêntrico (principalmente referente às práticas de aculturamento relacionadas ao colonialismo, à questão
do corpo que dentro do escopo da razão é analisado pelo pensamento (alma), e à ideia de cabelo como (castração e sacrifício).
Os corpos manifestam estes resquícios, inclusive vindos de um pensamento racionalista em que a alma é pensamento e que
analisa o corpo que padece, desta forma o corpo seria algo perecível de natureza menor que a alma, a qual, nesta perspectiva,
seria um atributo humano de grande elaboração. Contudo, sentir o absurdo deste dualismo, corpo e alma, é, neste exercício de
escrita uma possibilidade de re-existir.
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RESUMO
Em geral, até meados do século XX, os periódicos divulgavam as exposições de arte apenas com textos da crítica, ou seja, não
se usava a fotografia para mostrar as obras e os textos substituíam as imagens. Neste período, nas artes e na ciência, a mulher
era considerada mais frágil e de condições inferiores ao homem para exercer determinadas funções sociais e de trabalho. A
mulher, enquanto artista e indivíduo foi, por muito tempo, invisibilizada nos registros históricos e no espaço público. A história
da arte e a crítica de arte não valorizavam as artistas mulheres, em sua capacidade de produção e de criação. Este texto traz
um estudo da crítica de arte em Ângelo Guido, sob o enfoque de um olhar para as artistas mulheres nos anos de 1930 a 1950,
no Rio Grande do Sul/Brasil. A pesquisa se propõe a avaliar a maneira como o crítico tratou as artistas mulheres e que distinções existiam no tratamento aos artistas homens, com o objetivo de trazer visibilidade e pontuar novas integrantes para uma
cronologia histórica e artística feminina.
Palavras-chave: gênero e visualidade, crítica de arte, mulheres na arte.
RESÚMEN
En general, hasta mediados del siglo XX, los periódicos divulgaban a las exposiciones del arte solo con textos de la crítica, o
sea, no se usaba la fotografía para mostrar las obras y los textos substituían las imágenes. En este período, en las artes y en
la ciência, la mujer ha sido considerada más frágil y con condiciones inferiores al hombre para ejercer determinadas funciones
sociales y de trabajo. La mujer, como artista y sujecto fué, por mucho tiempo, ignorada en los registros históricos y en el espacio público. La historia del arte y la critica de arte no valorizaban a las artistas, en su capacidad de producción y de creación.
Este texto trae un estúdio de la crítica del arte según Angelo Guido, bajo el enfoque de una mirada a las mujeres artistas el los
años 1930 hasta 1950, em Rio grande del Sur/Brasil. La investigación se propone a evaluar la manera cómo el crítico trato a
las mujeres y que diferencias hay con el tratamiento a los hombres artistas.
Palabras-clave: género y visualidad, crítica del arte, mujeres en el arte.

O presente texto tem como objetivo, de um lado, abordar os aspectos referentes à produção artística das mulheres, trazendo
inicialmente questões de diversos campos do conhecimento, como sociologia, história e artes visuais, e, de outro, apresentar
como a crítica de arte, nos jornais, no início até metade do século XX, substituíam as imagens.
A mulher foi negligenciada ao longo da história, do relato dos acontecimentos públicos, da produção direta da criação de arte,
tendo a esfera doméstica e o resguardo da mesma como seu ambiente de atuação social.
Michelle Rosaldo e Louise Lamphere, em seus textos, explicitam os possíveis aspectos que ocasionaram a desigualdade social
entre homens e mulheres durante os séculos. Além da explicação biológica e hormonal, há a justificativa da atribuição de valor
das atividades realizadas pelas sociedades primitivas: caçar animais de grande porte exigia força, enquanto a mulher cuidava
da prole. A caça é vista como um ponto importante na evolução social e tem como agente principal o homem. O papel da mulher, por sua vez, exigia comunicação e habilidades cooperativas tão importantes para o desenvolvimento social quanto à caça.
Rosaldo afirma que “os biólogos podem nos dizer que, estatisticamente, os homens são mais fortes do que as mulheres, mas
eles não podem nos dizer por que a força e as atividades masculinas, em geral, parecem ser valorizadas em todas as culturas.”
(1979, p. 21).
Segundo a historiadora francesa Michelle Perrot, a “história é o que acontece, a sequência dos fatos, das mudanças, das
revoluções, das acumulações que tecem o devir da sociedade” e completa “mas também é o relato que se faz de tudo isso.”
(PERROT, 2008, p. 16). Conforme ela, pouco se falou diretamente sobre a história das mulheres antes da metade do século XX,
quando se estabeleceu como foco de análise o indivíduo, a mulher em sua unicidade, partindo progressivamente até a história
das mulheres em esfera pública.
Como causa para a invisibilidade da mulher na história, Perrot traz dois pontos: a falta da presença das mulheres no espaço público, limitadas ao ambiente doméstico, e o silêncio das fontes; ocasionado pela escassa quantidade de material produzido, tanto
pelo acesso aos meios de produção do mesmo, quanto pela aceitação de uma incapacidade por parte das mulheres, subjugadas
a outros afazeres. Então, o que se falou de mulheres foi o que permeou o imaginário masculino, uma vez que não se falava sobre
mulheres, mas de mulheres. Uma história contada por homens resulta em uma história de imaginação e representação.
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Como compensação à falta de fontes e registros, que apagaram as mulheres, há milhares de representações visuais, plástica e
literárias, feitas por homens. O que se tem de registro são olhares masculinos que tão pouco estabelecem contato direto com
a realidade cotidiana das mulheres representadas. “Discursos e imagens cobrem as mulheres como uma vasta e espessa capa.
Como alcançá-las, como quebrar o silêncio e os estereótipos que as recobrem?” (PERROT, 2008, p. 25)
Outro fator importante também se constituiu a partir do conteúdo e da época em que os relatos foram produzidos: os primeiros historiadores gregos se fazem valer dos acontecimentos públicos, como guerras e reinados. Para se contar a história dos
acontecimentos, era preciso voltar atenções para o ambiente público, existindo uma distinção antagônica entre os termos
“doméstico”, entendido como as atividades referentes à esfera privada, ao lar, aos filhos, as atividades femininas etc, em
oposição ao “público”, referente aos grandes acontecimentos que trouxeram a evolução das sociedades e que tinham como
agentes principais, o homem.
A necessidade da construção de uma história das mulheres se dá, então, por diversos fatores: fatores científicos, que se
referem à crise dos sistemas de pensamento, que tornou sexuada a questão do comportamento; fatores sociológicos, considerando a presença da mulher nas universidades, como professora e aluna; e fatores políticos, pois, a partir de 1970, com o
movimento de liberação da mulher, temos como consequência a crítica de um saber institucionalizado e masculino.
Sobre o tema da educação, Michelle Perrot fala sobre o pensamento que existiu em boa parte do século XIX, em que se acreditava que o saber e a feminilidade se contrapunham, pois tal aspecto não possuía relação com seu papel na sociedade, uma vez
que “a leitura abre as portas perigosas do imaginário, uma mulher culta não é uma mulher”, (2008, p. 93) que estando restrita
ao ambiente doméstico o que lhe deve ser ensinado são seus respectivos afazeres: o lugar da boa mãe, a esposa e a dona de
casa, e ainda os valores morais que preconizam o pudor, a obediência e o sacrifício. O acesso das mulheres ao ensino secundário irá acontecer no início do século XX, e o ingresso à universidade se dá no período entre guerras e em maior quantidade
em 1950, devido à necessidade de instrução para o trabalho no setor terciário. Para obter o conhecimento, foram necessários
meios alternativos em um esforço autodidata.
A questão do ensino da arte ainda tinha como constituição um olhar de superioridade às mulheres, que se deparavam com
um ensino modificado e com conteúdo abrandado. Perrot cita Rousseau, dizendo que “toda a educação das mulheres deve ser
relativa aos homens”, sendo dever das mulheres “amparar os homens, cuidá-los e tornar suas vidas agradáveis” (2008, p. 92).
Muito dessa restrição imposta, na questão do ensino, foi mais uma vez, um pensamento sobre a incapacidade feminina, em
que foram atribuídos aspectos biológicos distintivos para justificar construções culturais. Se criou a relação polarizada entre o
sopro abstrato masculino e criativo e atributos femininos como sensibilidade e intuição, não existindo criação às “imitadoras”.
No campo da arte, assim como em outros campos que exigiam faculdades mentais ligadas à criação e à abstração, as mulheres foram afastadas: como elas poderiam fazer arte, a arte como criação de algo? Elas copiam, traduzem e interpretam.
No texto Mujer, Arte y Sociedad (1992), Whitney Chadwick inicia o texto falando sobre o caso da Royal Academy: Mary Moser
e Angelica Kauffmann, que fizeram parte do grupo de fundadores da instituição inglesa, mas se tornaram apenas representações e não representantes de um grupo. Um dos registros das aulas na academia é a pintura Os membros da academia real
(1771-1772), de Johann Zoffany, na cena figura uma aula de modelo nu, mas as alunas não estão presentes na aula, elas foram
reduzidas à representação dentro da representação no canto superior da imagem, em que aparece os seus retratos pintados.
Perrot afirma: “No Salon, os júris inteiramente masculinos, esperavam das mulheres que se conformassem com os cânones da
feminilidade, pelos temas de naturezas-mortas, retratos, cenas de interior e buquês de flores, que formavam uma seção inteira,
e pelo estilo. Nem nu, nem pintura de história. (2008, p.102)
Johann Joseph Zoffany, Academicians of the Royal Academy, 1771-1772.

Adentrando os apontamentos sobre campo da arte, há um consenso, entre as teóricas feministas que buscam trazer à tona
uma história das mulheres, que a história da arte é um relato de acontecimentos organizados de maneira cronológica de homens sobre homens, dos historiadores sobre “grandes mestres”.
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De que se constituiu a problemática das artistas mulheres na prática? Dos aspectos culturalmente estabelecidos abordados
anteriormente: a cadeia produtora de um comportamento passivo e submisso, da redução de seu espaço de atuação ao âmbito
doméstico, da distinção entre público versus privado, em que público se refere ao masculino e privado limita o espaço feminino,
a ideia de que as mulheres eram imitadoras, sem capacidade criativa, seus fatores biológicos, constituição física, a moral, os
bons costumes, a sociedade, a visão própria de inferioridade.
Sobre os cerceamentos impostos no quesito acesso ao ensino da arte, Ana Simioni no texto O corpo inacessível: as mulheres
e o ensino artístico nas academias do século XIX (2007), realiza importantes apontamentos. A situação em relação ao ensino
acadêmico da arte, ao longo dos séculos XVIII e XIX, possui diversas distinções para artistas homens e mulheres. Partindo do
ponto já citado anteriormente usando como base as ideias de Michelle Perrot e Whitney Chadwick, de que existe mais por trás
da negligência e falta de mulheres artistas do que a real inexistência delas ou da falta de capacidade delas, é coerente salientar
alguns dos fatores que tornaram árduo o caminho das artistas ao sistema das artes.
Na base do cerceamento institucional estava a questão do estudo a partir do modelo vivo e do modelo nu, considerado indecente para o “sexo frágil”, Assim, o acesso ao ensino artístico, com as bases necessárias da representação do período, foi-lhes
negado através dos fatores sociais em perspectiva de gênero e a atribuição de uma conduta moral à mulher. O acesso à informação era inicialmente vetado nas academias. As artistas que tivessem interesse em ter o conhecimento sobre o cânone
tinham como saída buscarem ateliês privados. Simioni comenta, sobre a Academie Julian – instituição francesa fundada em
1867, que mesmo com o destaque pela abertura de turmas mistas tinha como agravante a questão financeira, de tal modo que
“o único senão ali é que deveriam pagar caro por tantos privilégios”, que constituíam no estudo do modelo vivo por até 8 horas,
e onde “as mensalidades para as mulheres custavam, geralmente o dobro das masculinas.” (Simioni, 2002, p. 92)
Indo por outro caminho seriam classificadas como artistas de artes menores, que não necessitavam do conhecimento da
representação do corpo, como a pintura de paisagem e a natureza-morta. Além disso, a maneira como a crítica às classificava
era decisivo, pois ao serem clarificavas como “amadoras”, em comparação ao chamado “trabalho sério” dos artistas homens,
elas eram facilmente excluídas da história da arte. A dificuldade da profissionalização das mulheres artistas se deu ainda pela
construção de um conceito de “arte feminina”, com temas “menores”, em contraste com a arte masculina, histórica e com
temática pública. Além dos ateliês privados, Simioni diz que as artistas recorriam a “uma série de caminhos alternativos, onde
a artista pode aprender o corpo humano e descobrir quais as melhores maneiras de representá-lo” (2002, p. 86). Sendo excluídas desse conhecimento pelo meio acadêmico, lhes restava ainda recorrer a esboços de seus próprios corpos ou de amigas
íntimas.
Mesmo com a possibilidade de entrada das artistas na academia desde 1770, o acesso era distinto do masculino e seria necessário contar com uma indicação real, que atribuísse a elas o título de excepcionalidade. Em 1896, as artistas conseguiram
a liberação para frequentar as aulas de anatomia e história da arte, mas necessitavam de diversos requisitos para que fossem
aceitas: a comprovação de que tinham entre 15 e 30 anos, uma requisição por escrito e uma carta de indicação de um professor ou artista renomado. Apenas em 1990 foi destinado às artistas um ateliê exclusivo. As reações acaloradas por parte dos
alunos têm como justificativa, como se refere Simioni, o “medo da feminilização da profissão e sua correlata desvalorização
social” (SIMIONI, 2002, p.94).
Apesar do caso brasileiro ser mais favorável para as artistas, já que aqui puderam ingressar na academia legalmente desde
1892, a instituição possuía as mais diversas carências, havendo um baixo nível de institucionalização. Havia um caráter de
autoridade e dominação ocasionados por relações pessoais, pois se uma mulher desafiasse a autoridade masculina “estava
fadada ao pior dos castigos: a exclusão absoluta do campo da arte e da memória coletiva, ou seja, uma dupla morte.” (SIMIONI,
2008, p.5)
A partir dos diversos apontamentos feitos aqui sobre a situação cultural atribuída à mulher e sua esfera de atuação enquanto
ser social, alguns dos aspectos de dificuldade de acesso às instituições destinadas ao ensino da arte, se segue uma abordagem sobre outro aspecto importante na inclusão ou apagamento de artistas mulheres na história da arte: a crítica.
A respeito das escultoras Julieta de França e Nicolina Vaz de Assis, a autora destaca: “(A escultura) compreendida como uma
arte essencialmente masculina, pela exigência de força física e contato direto com a matéria, era vista como incompatível com
o sexo frágil. Em uma época na qual se acreditava que o corpo feminino era naturalmente delicado e potencialmente doente,
uma atividade calcada em esforço físico era considerada uma ameaça virtual.” (SIMIONI, 2008, p. 3)
Julieta de França foi a primeira mulher no Brasil a ter aulas de nu. Logo de início, após vencer a seleção na qual foi a única
candidata, foi para paris e inscreveu-se na Academie Julian. A artista foi alvo da dominação autoritária do diretor da escola,
que após embate direto deixou de participar dos salões oficiais. Como consequência de tal embate, “ele passou para a história
da arte sendo nome conhecido por todos, e ela foi excluída, tornando-se pouco mais do que uma linha nos dicionários especializados.” (SIMIONI, 2008, p.4)
Nicolina Vaz obteve uma carreira com projeção pública, recebendo encomendas importantes, tal como a fonte da Avenida São
João em São Paulo, demonstrando o destaque da artista, já que o campo para a escultura era escasso, e o local escolhido
para a encomenda era uma cidade considerada como próspera para o país. O caso das artistas demonstra, além dos aspectos
referentes às artistas mulheres individualmente, a maneira como se estabelecia a academia brasileira. Apesar do baixo nível
de institucionalização, houveram reflexos positivos que possibilitaram a notoriedade de duas importantes artistas brasileiras
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do período. O aspecto negativo se deu através da duramente estabelecida hierarquia dentro da instituição dominada essencialmente por homens, onde “uma mulher que ousasse desafiar a autoridade masculina estava fadada ao pior dos castigos: à
exclusão absoluta do campo e da memória artística, ou seja, uma dupla morte.“(SIMIONI, 2008, p.5)
O que se conclui, então, sobre o apagamento das mulheres artistas é o fato de que foram negligenciadas, por meio das relações
de poder estabelecidas por uma sociedade patriarcal, que tem por consequência, um ambiente propício à subordinação feminina, estando inseridas em uma sociedade em que cada um dos sexos tem sua posição e função sociais claramente definidas.
Porque as mulheres não tiveram acesso direto à formação artística? Seria pretensão afirmar que o ambiente de ensino artístico
lhes foi negado simplesmente por serem mulheres, e este fato de trazerem um peso cultural de valores negativos atribuídos a
elas por grau de distinção de gênero?
Houveram artistas mulheres em toda a real história da arte e a elas foi vetado o acesso à formação artística em um ambiente
cujos membros atuantes e figuras de importância eram homens, que possibilitaram que essa falta de acesso fosse estabelecida. Se sabe, então, que a elas não faltou capacidade criativa, interesse ou um corpo forte o suficiente, mas sim, um campo
de atuação com pressupostos de distinção de gênero e um pensamento coletivo acerca do papel da mulher distanciado do
fazer artístico. Mesmo com os mais variados empecilhos, de gênero, econômico ou racial, algumas mulheres conseguiram
atravessar a barreira construída socialmente para que não invadissem um espaço que não lhes pertencia, através de aspectos
que envolviam diretamente os homens, como o casamento com artista célebre, que as tornaram atuantes no campo artístico,
e que geraram, por detrás dos (possíveis) olhares pré-conceituosos, a percepção de que eram tão capazes quanto os homens
de estarem dentro do ambiente da arte. Não apenas a consciência por parte dos homens de que eram capazes de maneira equivalente, mas também o receio, de que “tais mulheres usurpassem os ‘seus’ cargos, pois eventualmente receberiam prêmios e
bolsas ‘no lugar dos’ homens.” (SIMIONI, 2007, p. 94)
Neste recorte, trazemos um crítico que atuou no Sul do Brasil no jornal Diário de Notícias, e que por um contexto da época, em
que não havia fotografia nos jornais, a crítica acabou sendo o meio principal de apresentação das obras que eram expostas
nas Mostras individuais e coletivas dos artistas.
Aqui apresentamos a análise que Ângelo Guido fez em dois textos referentes à artista Amélia Pastro Maristany, em dois momentos de sua produção, em duas exposições que traz a Porto Alegre, na Casa das Molduras, em 1942 e na Galeria de arte do
estúdio Os Dois, em 1944. Amélia Maristany nasceu em Porto Alegre, Brasil, em 1897 e faleceu na mesma cidade no ano de
1979. Ela foi aluna do pintor espanhol Coculilo, obteve premiação no Salão de Belas Artes de Porto Alegre, em 1939, e menção
honrosa no Salão Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, em 1940. Casou-se com o pintor Luís Maristany de Trias, e expôs
em muitas cidades argentinas e em centros culturais da Europa e América.
Ângelo Guido ministra aula na Escola de Artes do Rio Grande do Sul

Fonte: Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Através da leitura e análise dos textos publicados no jornal por Guido, os textos críticos referentes à pintora Amélia Pastro
Maristany – Notável Pintora Porto Alegrense, Diário de Notícias, 17.08.1938 p. 8 e Amélia Pastro Maristany, Notável pintora de
flores, Diário de Notícias, 27.11.1938 p.4 – são colocados em analogia com os textos relacionados ao pintor e também seu
marido, Luiz Maristany – Exposição Luiz Maristany, Diário de Notícias, 08.06.1930, p. 12.
Inicialmente é notado por Guido a ascendência das mulheres às artes, como a dança e a música, saudandoas pelo maravilhoso
trabalho. Ressalva, porém, que infelizmente, na pintura não há destaque merecido a uma pintora até aquele momento, mas afirma sua existência e conta que ela é portoalegrense e reside em Porto Alegre. Em seguida, conta do seu matrimônio com o esplêndido pintor Luiz Maristany e confirma que ela é uma pintora autônoma, já que não necessita de imitar o estilo do professor
com quem estudou e reforça isto ao dizer que ela é uma artista de verdade com estilo plástico autêntico. As críticas referentes
à Amélia, portam repetições feitas por Guido, que apesar de afirmar não julgar a capacidade de se expressar pictoriamente um
privilégio de gênero, repete termos referente a pintora e a sua obra como excessivamente feminina, deliciosamente feminino,
delicado sentimento feminino, inegavelmente bem feminino e um gosto feminino que se denuncia. Como neste trecho: “(….)
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Há mesmo, em certa maneira que diria ingênua de compor alguns pequenos conjuntos e de tratar pequenas flores, um gosto
feminino que se denuncia evidente. Entretanto, seu temperamento pictórico, que se manifesta, ás vezes, em audácias incríveis,
não tem nada de feminino. Não direi que é um temperamento masculino, porque não julgo que a capacidade de vibrar intensamente e de se expressar com energia seja um privilégio dos homens.” (GUIDO, 27.11.1938, p. 4)
No texto Amélia Pastro Maristany, Notável pintora de flores, Guido a coloca em comparação com o pintor Guiomar Fagundes,
Georgina Albulquerque, Haidéa Santiago e outras artistas, que se destacam no gênero de natureza morta com técnicas mais
academicistas, só que perdem em expressividade pictórica, coisa que Amélia possui.
Guiomar Fagundes, Flores, Óleo sobre tela, 45 x 65 cm, S/Data

Amelia Pastro Maristany, Flores, Óleo sobre tela, 40 x 50 cm, S/Data

Isto é ressaltado mais uma vez por Guido quando ele menciona Pedro Alexandrino e seus crisântemos, que em suas palavras: “Talvez sejam esses crisântemos as mais belas flores pintadas até hoje no Brasil, num estilo quente e vigoroso que lembra
naturezasmortas do melhor período flamengo.” (GUIDO, 27.11.1938, p. 4.)
Ainda que Pedro tenha os crisântemos extremamente bem pintados com memória do melhor período flamengo, o crítico ressalta a diferença com que Amélia traz sua pintura, que é mais instintiva do que intelectual, no sentido que a pintora interpreta
as flores e não necessariamente as copia. Isto reforça um estereótipo de gênero, no qual a mulher é o sentimento e o homem é a razão. Já a críticaExposição Luiz Maristany, Guido não nos diz que Luiz é casado e não dá colocações que envolvam
gênero, pelo contrário, por toda a crítica ele ressalta a expressividade natural de Luiz e sua capacidade de ter uma emoção
estética e exprimir seu sentir, com poesia, na pintora sem que isso seja excessivamente masculino, deliciosamente masculino,
que tenha um delicado sentimento masculino e etc. O valor do artista está precisamente em sentir que há uma poesia em
coisas que para a maioria são inexpressivas. Não falta a Maristany essa sensibilidade, e a sua “mostra” de telas é uma bela
demonstração de que ele sabe sentir que ha um poema, uma secreta estesia profunda em coisas que aparentemente parecem
nada revelar a sensibilidade. (GUIDO, 08.06.1930, p. 12)
Numa primeira análise é visível que Guido contribuiu com a repercussão do trabalho de Amélia Pastro Maristany, entretanto,
a forma como a faz – por mais que seja com as melhores intenções, ele reforça esteriótipos de gênero quando neutraliza características ditas femininas.
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Amelia Pastro Maristany, Flores, Óleo sobre tela, 50 x 45 cm, S/Data

Pedro Alexandrino, Flores e Doces, 1899

A crítica e seu texto ganharam por muitos anos espaço nos periódicos, cuja circulação era uma das fontes de propagação, de
divulgação das exposições, que eram muito reduzidas até metade do século XX na capital do Rio Grande do Sul. O texto tinha
um poder de descrever as obras e de substituir a imagem. Os críticos tinham que ter um poder de detalhamento em sua escrita,
de maneira que os leitores pudessem “ver” a obra por meio do texto. Não era uma tarefa fácil esta da crítica, pois, além de ser
mediadora entre o artista e seu público, o texto tinha ainda que “seduzir” o público para a sua apreciação.
Destacamos, enfim, que a crítica tinha o poder de legitimar ou não o trabalho de um artista, assim como, era grande influenciadora do público para comparecer às exposições, para valorizar e comprar quadros dos artistas qualificados como excelentes e
representativos. Temos exemplos de várias obras que acabaram sendo compradas, neste período, pelo governo ou por pessoas
ligadas a instituições importantes da capital do Rio Grande do Sul, obras que hoje se encontram em acervos públicos, cuja
aquisição foi incentivada nas páginas dos jornais por uma crítica entusiasmada. Assim, é de se considerar o modo como as
artistas mulheres foram valorizadas ou não por meio desta crítica.
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RESUMO
Este texto busca entrelaçar os temas de Cultura Visual, Artes Visuais e Gênero, com o objetivo de argumentar a favor de uma
educação crítica das imagens, no sentido de ampliar a compreensão das visualidades que nos cercam cotidianamente. A fundamentação teórica da pesquisa se baseia em Hall (2005) que trata das questões de identidade cultural na perspectiva de um
mundo pós-moderno; Hernández (2000; 2007) que estuda a relevância da cultura visual na escola e a compreensão crítica e
estética que os alunos podem adquirir através do estudo destas imagens; Louro (2014) que a partir de referências pós-estruturalistas, analisa a produção das diferenças e das desigualdades sexuais e de gênero articulando com outras questões sociais
como: classe, raça e etnia e Silva (2012) que trata das questões de identidade e diferença, analisando que estas são cultural e
socialmente produzidas e precisam ser questionadas e problematizadas. Assim, o questionamento sobre a presença do feminino na área da cultura e das artes visuais é fundamental, visto que, em função do maior destaque dado à produção de artistas
homens, em toda história da arte ocidental, historicamente as mulheres têm aparecido como modelos, sendo retratadas nas
obras de arte, e não como protagonistas dos fazeres artísticos. Portanto, o conhecimento das artistas mulheres, em especial,
pode favorecer uma nova apreensão das visualidades contemporâneas, buscando superar as desigualdades de gênero. Portanto, verifica-se a necessidade dos estudos sobre a cultura visual, visando ampliar os entendimentos sobre os espaços e as
maneiras como a cultura se torna visível e o visível se torna cultura.
Palavras-chave: cultura visual; ensino de Artes Visuais; gênero
ABSTRACT
This text seeks to interweave the themes of Visual Culture, Visual Arts and Gender, in order to argue in favor of a critical education of images, in order to broaden the understanding of the visualities that surround us daily. The theoretical basis of the
research is based on Hall (2005) that deals with the questions of cultural identity in the perspective of a postmodern world;
Hernández (2000; 2007) who studies the relevance of visual culture in school and the critical and aesthetic understanding that
students can acquire through the study of these images; Louro (2014) who, based on poststructuralist references, analyzes
the production of gender and gender differences and inequalities, articulating with other social issues such as class, race and
ethnicity, and Silva (2012) that deals with questions of identity and difference, Analyzing that these are culturally and socially
produced and need to be questioned and problematized. Thus, the questioning about the presence of the feminine in the
area of culture and the visual arts is fundamental, since, due to the greater emphasis given to the production of male artists,
throughout history of Western art historically women have appeared as models, Being portrayed in works of art, and not as
protagonists of artistic endeavors. Therefore, the knowledge of women artists, in particular, may favor a new apprehension of
contemporary visuals, seeking to overcome gender inequalities. Therefore, there is a need for studies on visual culture, aiming
to broaden the understanding of spaces and the ways in which culture becomes visible and the visible becomes culture.
Keywords: visual culture; Teaching Visual Arts; gender
1. CULTURA VISUAL E A EDUCAÇÃO PELAS IMAGENS
Na atualidade, os meios de comunicação de massa e o universo visual invadem o cotidiano, trazendo questões que necessitam
serem melhor explicitadas, e portanto, estudadas, buscando uma abordagem crítica e consciente. Essas imagens são consumidas e retroalimentadas, na medida em que podem ser reproduzidas, fazendo parte da nossa subjetividade, como apropriação ou deslocamento. Assim, conforme aponta Baitello Jr. (2005, p. 97): “Alimentar-se de imagens significa alimentar imagens,
conferindo-lhes substância, emprestando-lhes os corpos. Significa entrar dentro delas e transformar-se em personagem […].
Ao contrário de uma apropriação, trata-se aqui de uma expropriação de si mesmo.”
Objetos e artefatos visuais estão diretamente ligados à formação identitária de adultos, adolescentes e crianças cuja influência para a obtenção desses objetos e artefatos é estimulada diariamente através de anúncios, propagandas e outros meios de
comunicação passando a fazer parte da vida das pessoas.
Com isso, destaca-se a necessidade dos estudos sobre a cultura visual, emergentes dos Estudos Culturais para uma melhor
compreensão do mundo globalizado e das relações que se estabelecem entre os sujeitos, a partir destas interações.
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De acordo com Hall (2005, p.75), “quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais
as identidades se tornam desvinculadas desalojadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem “flutuar
livremente”.
O surgimento dos Estudos Culturais se deu através do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) em 1964, na Universidade de Birmingham no Reino Unido. Uma definição para o termo, de acordo com os autores Nelson; Treischler e Grossberg
(2005, p.13), é de que os Estudos Culturais “[…] constituem um campo interdisciplinar, transdisciplinar e algumas vezes contra
– disciplinar que atua na tensão entre duas tendências para abranger tanto uma concepção ampla, antropológica, de cultura,
quanto uma concepção humanística de cultura […] eles se desenvolveram a partir de análises das sociedades industriais
modernas […] argumentam que todas as formas de produção cultural precisam ser estudadas em relação a outras práticas
culturais e às estruturas sociais e históricas”. Os Estudos Culturais atuam na investigação das práticas e produções culturais,
e a contribuição destas para a concepção de cultura.
Dentre os principais autores que influenciaram na criação dos conceitos sobre Estudos Culturais estão: Raymond Willians, E.P
Thompson e Richard Hoggart. Estes autores têm uma abordagem afirmativa de que, através da análise do comportamento de
uma sociedade, é possível perceber uma padronização das pessoas desde o momento do que é compartilhado e consumido
por elas, formando então a cultura de uma sociedade.
Outro autor importante dos Estudos Culturais foi Stuart Hall, que substituiu Hoggart na direção do CCCS, entre 1969 e 1979.
Hall foi responsável pelos estudos etnográficos, dos meios massivos e das subculturas, produzindo muitos artigos (Escosteguy, 2010).
O campo de estudos com o objetivo de investigação na cultura visual, também chamado de estudos visuais, foi institucionalizado no início dos anos 90 nos Estados Unidos (Knauss, 2006)1. A cultura visual é um campo de estudos multidisciplinar que
abrange não só as artes, mas também outras áreas de conhecimento como: a sociologia, a psicologia, a antropologia, entre
outras.
Para Martins (2005, p.135), “a cultura visual se configura como um campo amplo, múltiplo, em que se abordam espaços e maneiras como a cultura se torna visível e o visível se torna cultura. Corpus de conhecimento emergente, resultante de um esforço
acadêmico proveniente de Estudos Culturais, a cultura visual é considerada um campo novo em razão do foco no visual com
prioridade da experiência no cotidiano”.
Os estudos referentes à cultura visual nas artes vão além das visualidades artísticas, procurando investigar também as imagens produzidas pela mídia e todas as provenientes da vida cotidiana.
As imagens produzem sentidos e processos de identificação, fazendo parte da vida das pessoas e do cotidiano escolar. Dentro
e fora da escola estudantes e professores estão expostos as mais variadas formas de visualidades seja pelos programas de
TV, internet, vídeo games e/ou propagandas publicitárias.
Além disso, imagens de personagens infantis ou juvenis apresentam-se estampadas nos materiais escolares e roupas dos
estudantes e estes passam a identificar-se com as mesmas sem um processo reflexivo.
Estas visualidades acabam influenciando as crianças e os adolescentes em suas maneiras de ser e estar no mundo contemporâneo. Com isso torna-se necessário uma educação para as visualidades.
Hernández (2000), chama a atenção para a importância da decodificação de símbolos e signos presentes nas imagens da
cultura visual e o quanto o estudo das mesmas podem auxiliar os indivíduos a terem uma melhor percepção sobre si mesmos
e sobre o mundo em que estão inseridos. Segundo Hernández (2000, p.52), “a cultura visual contribui para que os indivíduos
fixem as representações sobre si mesmos e sobre o mundo e sobre seus modos de pensar-se. A importância primordial da
cultura visual é mediar o processo de como olhamos e como nos olhamos, e contribuir para a produção de mundos […]”
As pessoas são influenciadas quanto à construção de suas identidades, e a cultura visual acaba transmitindo valores e interferindo nas subjetividades destas pessoas. Como exemplo disso, encontram-se as imagens e objetos que são vivenciados
e consumidos diariamente por crianças, jovens e adolescentes. Ao tratar de uma perspectiva educativa, Hernández (2000,
p.136), aponta que “[…] os objetos da cultura visual que maior presença têm entre os meninos, as meninas e os adolescentes
são os que recobrem as paredes dos quartos, as imagens das pastas da escola, as revistas que leem, os programas de televisão a que assistem, as representações dos grupos musicais, os jogos de computador, suas imagens na Internet, a roupa, seus
ícones populares, etc.”
Uma educação baseada nas imagens da cultura visual deve levar em conta as experiências visuais dos estudantes, ajudando-os na compreensão destas visualidades sem interferir nas suas preferências e gostos por determinados objetos e/ou ar1. Knauss (2006) em seu texto “O desafio de fazer História com imagens: arte e cultura visual” faz referência a dois livros sobre o campo dos estudos visuais ou
da cultura visual para situar historicamente o surgimento do termo cultura visual: ELKINS, James. Visual studies: essays on verbal and visual representation.
New York/London: Routledge, 2003 e DIKOVITSKAYA, Margaret. Visual culture: the study of the visual after the cultural turn. Cambridge, Ms./ London: The
MIT Press, 2005.
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tefatos visuais. De acordo com Hernández (2007, p.71), “o propósito da compreensão crítica e performativa da cultura visual
é procurar não destruir o prazer que os estudantes manifestam, mas “explorá-lo para encontrar novas e diferentes formas de
desfrute”, oferecendo aos alunos possibilidades para outras leituras e produções de “textos”, de imagens e de artefatos”.
O professor de Artes Visuais será mediador e provocador no processo educativo com o estudo das imagens da cultura visual,
ajudando o aluno a adquirir novos conhecimentos, podendo este atribuir novos sentidos e significados as visualidades presentes na vida cotidiana.
As imagens são importantes para promover o olhar crítico e estético dos estudantes, desde as reproduções de obras de Arte
do passado até as imagens midiáticas veiculadas constantemente, que nos invadem com seus anúncios do que é bom, de
como devemos ser, nos comportar e nos vestir. Em conformidade com Hernández (2007, p.74), “[…] é necessário recordar que
uma das maneiras mais notórias pelas quais as mídias, as representações e as práticas da cultura visual posicionam crianças
e jovens é através dos “textos” da cultura popular, em particular dos que tendem a criar identidades de etnia, gênero, sexo e
consumidor”.
As identidades vão modificando através das relações estabelecidas com o universo visual, imagens midiáticas e de consumo
como também da inter-relação entre as pessoas.
O acesso às mais variadas imagens se dão pelos meios de tecnologia de informação e comunicação. É possível perceber na
contemporaneidade crianças, adolescentes, jovens e adultos conectados o tempo todo à internet com seus celulares, tablets,
computadores e notebooks, isso sem falar nos programas de TV, jogos de computadores entre outros.
Para Hernández (2007, p.25), “[e]m um mundo dominado por dispositivos visuais e tecnologias da representação (as artes
visuais como tais), nossa finalidade educativa deveria ser a de facilitar experiências críticas reflexivas”. Além do estudo das
imagens da cultura visual contemporânea nas aulas de Artes Visuais, os estudantes poderão compreender o quanto estas
imagens podem influenciá-los sobre seus comportamentos e na construção de suas identidades.
Ainda sobre construção de identidades, Meyer (2013) aborda que os indivíduos aprendem desde cedo a ocupar e reconhecer
seus lugares sociais de forma naturalizada, por isso a autora afirma que trabalhar com o conceito de pedagogias culturais
resultantes das noções de educação e educativo, abrange forças e processos que incluem a família e a escolarização, sem
limitar-se as mesmas. De acordo com Meyer (2013, p.24), “existem ainda as forças dos meios de comunicação de massa,
os brinquedos e jogos eletrônicos, o cinema, a música, a literatura, os chamados grupos de iguais, os quais produzem, por
exemplo, diferentes e conflitantes formas de conceber e de viver o gênero e a sexualidade, de conceber e de se relacionar com
autoridades instituídas, de conhecer o eu e o outro, e que redefinem mesmo os modos com que temos teorizado o currículo, o
ser professor, o ser aluno e os processos de ensino e aprendizagem”.
Desta forma, é fundamental o questionamento sobre as imagens e demais artefatos midiáticos, pois estes produzem maneiras
de ser e estar na sociedade, ocasionando modificações culturais que chegam à educação e demais instituições sociais.
2. GÊNERO – ALGUMAS CONCEPÇÕES SOBRE O TEMA
Os indivíduos passam por processos de reconhecimento do eu e do outro, reprodução de comportamentos e modos de ser que
incluem gênero e sexualidade, entre outros, instituídos não só pela família e escola, como também pelos meios de comunicação e informação.
A partir de referências pós-estruturalistas, Louro (2014) analisa a produção das diferenças e das desigualdades sexuais e de
gênero articulando com outras questões sociais como: classe, raça e etnia.
O gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas, implicando em símbolos culturalmente construídos e conceitos normativos que interpretam estes símbolos. “Gênero é uma forma de indicar “construções
culturais” – a criação inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma
forma de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e de mulheres. “Gênero” é, segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. [Enfatiza] todo um sistema de relações que pode
incluir o sexo, mas não é diretamente determinado pelo sexo, nem determina diretamente a sexualidade” (Scott, 1995, p.75-6).
Ainda sobre gênero, Butler (2007) causa questionamentos ao tratar das identidades sexuais não como algo natural ou dado,
mas como o resultado de práticas repetidas, discursivas e performativas de gênero – uma invenção cultural.
A construção das identidades femininas e masculinas acontecem a partir das relações, representações e práticas sociais, com
isso, o conceito de gênero “[…] passa a exigir que se pense de modo plural, acentuando que os projetos e as representações
sobre mulheres e homens são diversos” (Louro, 2014, p. 27).
Em relação à construção escolar das diferenças, Louro discute como a escola produz as diferenças e desigualdades entre os
sujeitos, classificando-os de uma maneira hierárquica. “A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna começou por separar adultos de crianças, católicos e protestantes. Ela também se fez diferente para os ricos e para os pobres e ela
imediatamente separou os meninos das meninas” (Louro, 2014, p.61).
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A escola institui modelos, maneiras de ser e estar em seu espaço, demarcando diferenças. Tudo o que a escola apresenta aos
sujeitos acaba produzindo múltiplos sentidos para os mesmos, por isso de acordo com Louro (2014, p. 63), “[o]s sentidos precisam estar afiados para que sejamos capazes de ver, ouvir, sentir as múltiplas formas de constituição dos sujeitos implicadas
na concepção, na organização e no fazer cotidiano escolar. O olhar precisa esquadrinhar as paredes, percorrer os corredores
e salas, deter-se nas pessoas, nos seus gestos, suas roupas; é preciso perceber os sons, as falas, as sinetas e os silêncios; é
necessário sentir os cheiros especiais; as cadências e os ritmos marcando os movimentos de adultos e crianças”.
É preciso estar atento e perceber cada detalhe do cotidiano escolar, mesmo assim cada pessoa terá um olhar e uma maneira
diferente de estabelecer sentidos ao que foi percebido ou experienciado por ela.
Tempo e espaço foram aprendidos e interiorizados por diferentes grupos sociais ao longo da história e assim suas concepções
tornaram-se “naturais”; a escola é um destes espaços em que os sentidos são treinados e considerados como “naturais”, por
isso é sempre importante desconfiar do que é tomado como “natural”.
Ao se tratar de sexualidade e espaço escolar, aqueles que não se encaixam dentro da normativa heterossexual quanto ao ser
masculino e feminino, não são percebidos ou são tratados como problemas.
A escola, ao mesmo tempo, que transmite conhecimentos, também fabrica sujeitos e produz identidades, sejam elas de gênero, classe ou etnia e estas identidades são produzidas através de relações de desigualdade (Louro, 2014).
Ainda sobre diferenças, a partir da perspectiva dos estudos culturais, Silva argumenta que identidade e diferença são cultural e
socialmente produzidas, por isso precisam ser questionadas. Segundo Silva (2012, p. 81), “[a] identidade, tal como a diferença,
é uma relação social. Isso significa que sua definição – discursiva e linguística – está sujeita a vetores de força, a relações de
poder. Elas não vivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas são disputadas”.
As relações de poder demarcam as diferenças, dividindo, classificando, incluindo e excluindo os sujeitos em determinados
grupos sociais e culturais. É preciso questionar a maneira pela qual identidade e diferença se constituem, especialmente em
relação à “normalidade”, palavra bastante discutida quanto ao seu significado.
3. GÊNERO E ARTE – A PRESENÇA DO FEMININO EM IMAGENS
A área da cultura e das artes visuais é ainda uma atividade dominada e reconhecida pela presença dos homens. Embora este
fato possa estar em constante debate, é notável a maior incidência da divulgação de imagens e obras artísticas criadas por
homens. As mulheres, provavelmente devido à sua aparição como modelos de desenhos, pinturas, gravuras e outras artes, são
mais reconhecidas por serem retratadas e menos, como protagonistas e autoras destas.
A partir dos anos 60, com o movimento feminista, é que surgem autoras discutindo o papel da mulher na sociedade, e é este
fato que ocasiona também mudanças na vida das mulheres artistas, que começam a produzir obras que buscam ressaltar
questões próprias ao sexo feminino. Na época, a arte dessas mulheres passa a ser reconhecida como arte feminista, visto que
produz visibilidade e busca reivindicar direitos para as mulheres.
Assim, segundo Grosenick (2003, p. 15), “[…] as mulheres começam a exigir seus lugares nos museus e na história da arte, a
se organizar e a montar suas próprias exposições, a dirigir suas próprias galerias e a dar aulas particulares. Foi a forma encontrada para burlar as estruturas ainda dominadas pelos homens e colocar como tema central o feminino, a perspectiva deste.”
A seguir apresentamos, de forma sucinta, algumas artistas que trabalham com temáticas de gênero e/ou sexualidade, dentre
elas: o grupo estadunidense Guerrilla Girls e as artistas brasileiras Lygia Clark e Rosana Paulino.
Guerrilla Girls é um grupo de artistas anônimas que usam máscaras de gorila em suas aparições públicas para denunciar e
causar questionamentos. O grupo foi formado em Nova York em 1985 com a intenção de trazer as questões de diferenças de
gênero e desigualdade racial nas Artes Visuais.
As Guerrilla Girls utilizam pseudônimos como tributo às grandes mulheres – fotógrafas, escritoras, pintoras e artistas de
diferentes nacionalidades e épocas – como Georgia O’Keeffe, Käthe Kollwitz e Anaïs Nin, dentre outras conhecidas. Estas
referências artísticas carregam a condição de sua ausência, pois todas, mortas, evidenciam a passagem às vezes, breve ou
mesmo, a pouca visibilidade destas no campo artístico (Guerrilla Girls, 2017).
Quando questionadas sobre a razão de usarem o nome “Guerrilheiras”, Georgia O’Keefee falando em nome do grupo, afirma
que: “Queríamos brincar com o medo da guerra de guerrilha, fazer com que as pessoas temessem quem seríamos e aonde
atacaríamos a seguir. Além disso, “guerrilha” parece tão bom com “menina”2.

2. Tradução do inglês realizado pelas autoras, a partir de entrevista disponível no site do coletivo.
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O cartaz feito pelo grupo, em que está escrito: “As mulheres precisam estar nuas para entrar no Metropolitan Museum? Menos
de 5% dos artistas nas seções de Arte Moderna são mulheres, mas 85% dos nus são femininos” ressalta a problemática da
inserção feminina no campo da arte.
Figura 1: Guerrilla Girls - “Do Women Have to be Naked to Get into the Met. Museum?”(1989).

Fonte: TATE, 2016.

A mensagem do cartaz expressa a invisibilidade da mulher na história da arte como criadora, e ainda a tradição dos nus femininos na pintura clássica. O cartaz faz referência à pintura (óleo sobre tela): “A Grande Odalisca-1814”, (fig. 2), de Jean Auguste
Dominique Ingres3.
Figura 2: A Grande Odalisca (1814).

Fonte: Universia, 2016.

A obra evidencia a condição de objeto das mulheres na História da arte ocidental, demonstrando uma cultura patriarcal e machista, na qual o nu feminino era um tema de representação recorrente.
Linda Nochlin, historiadora de arte, em artigo publicado em 1971 questiona sobre a ausência de mulheres artistas. A partir de
seu campo de estudo entende que a arte enquanto disciplina demarca o espaço para os sujeitos que fazem parte da história
da arte. “A culpa não está nos astros, em nossos hormônios, nos nossos ciclos menstruais ou em nosso vazio interior, mas sim
em nossas instituições e em nossa educação, entendida como tudo o que acontece no momento que entramos nesse mundo
cheio de significados, símbolos, signos e sinais” (Nochlin, 2016, p. 8).
Lygia Clark4 criou a série Roupa-corpo-roupa em 1967. Essa obra se tratava de dois macacões vestidos por um homem e uma
mulher para que esses pudessem ter a percepção de estar dentro de um corpo de outro sexo (fig. 3).

3. Ingres (1780-1867) foi um celebrado pintor e desenhista francês, atuando na passagem do neoclassicismo para o romantismo (ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, 2016).
4. Lygia Pimentel Lins (1920-1988) foi uma pintora e escultora brasileira contemporânea que se autointitulava “não artista” (ITAÚ CULTURAL, 2016).
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Figura 3: O Eu e o Tu (1967), da série: Roupa-Corpo-Roupa.

Fonte: Portal do professor (MEC), 2016.

Na obra, os dois macacões não tem distinções externa de feminino ou masculino, o que diferencia os sexos são sentidos
apenas no interior da peça. Para concretização da obra, era necessário que houvesse a presença de um homem e uma mulher,
para que cada um pudesse vestir um macacão com os enchimentos que davam a sensação do corpo oposto, homem-mulher,
mulher-homem. Essa necessidade vinha da proposta de Lygia Clark de alterar a percepção do sexo, uma pretensa inversão de
gênero.
O corpo do macacão impossibilita a visão e a audição cobrindo os olhos e as orelhas, e um tubo de borracha na altura do
umbigo interliga ambos. A intenção da artista é que haja o toque e que o casal busque descobrir por meio da sensação das
mãos o corpo do outro. Em cada roupa há enchimentos que causam sensação de distinção sexual, porem invertidos, como, por
exemplo, a presença de pelos no peito feminino.
Essa obra gera o questionamento do corpo, do que é um corpo feminino e/ou masculino, as sensações causadas pela mesma
podem sugerir o gênero como independente do sexo, o próprio gênero como um conceito que oscila (Bortolon, 2015).
Outra artista que trata de questões de gênero em suas obras é Rosana Paulino. Nascida em São Paulo em 1967, a artista
produz obras ligadas a questões sociais, étnicas e de gênero. Paulino utiliza linhas e agulhas, tecidos e objetos “banais” para
elaboração de suas obras (fig. 4). A artista afirma que “o fio que torce, puxa, modifica o formato do rosto, produzindo bocas que
não gritam, dando nós na garganta. Olhos costurados, fechados para o mundo e, principalmente, para sua condição de mundo”
(Paulino, 1997 apud Tvardovskas, 2010).
Figura 4: Série Bastidores, 1997, imagem transferida sobre tecido, bastidor e linha de costura, 30cm.

Fonte: Acervo da artista, 2016.
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Na série Bastidores, a artista apresenta a condição da mulher negra na sociedade brasileira a partir de imagens que expressam
uma supressão de seus direitos. Questões de gênero e de etnia são demonstradas na série, na qual a artista procura expressar
o machismo e o racismo que ainda oprimem muitas mulheres brasileiras (Pimentel, 2016).
Desta forma, em seus trabalhos, é apresentada uma expansão no campo das artes visuais, apresentando obras que transitam
entre a escultura e o objeto, a gravura, a fotografia e a pintura, e mesmo, revela-se em instalações-performance, buscando
inserir nestas variadas linguagens artísticas, o cotidiano da mulher brasileira, por meio da utilização de objetos simples, de
uso doméstico.
Portanto, por meio da compreensão de trabalhos das Guerrilla Girls, de Lygia Clark e Rosana Paulino é possível refletir sobre a
importância do estudo sobre os dispositivos visuais e as tecnologias da representação – no caso, as artes visuais – promovendo a criticidade a respeito destas. A escola, como espaço de fabricação de sujeitos e produção de identidades, pode colaborar
para a discussão a respeito da representação feminina na sociedade, a partir da arte e seus desdobramentos.
4. CONCLUSÕES
Neste trabalho buscamos argumentar a favor de uma educação crítica das imagens, no sentido de ampliar a compreensão
das visualidades que nos cercam cotidianamente. Verifica-se a necessidade dos estudos sobre a cultura visual ampla, visando
ampliar os entendimentos sobre os espaços e as maneiras como a cultura se torna visível e o visível se torna cultura. Sabemos
que a escola, ao mesmo tempo, que propõe a difusão de conhecimentos, também opera no sentido de produção de sujeitos e
identidades – de gênero, classe ou etnia – em contextos de relações de desigualdade.
Consequentemente, a desnaturalização de formas preestabelecidas é fundamental para a educação em artes visuais, de forma
que a escola possa ser um espaço propiciador de novas culturas, visto que se tempo e espaço foram aprendidos e interiorizados por diferentes grupos sociais ao longo da história, o momento agora necessita de renovação constante e reflexão
permanente.
Assim, é fundamental o questionamento sobre a presença do feminino na área da cultura e das artes visuais, pois é ainda
dominada predominantemente pela visão masculina, em função do maior destaque dado à produção de artistas homens, em
toda história da arte ocidental, em especial. Historicamente as mulheres têm aparecido como modelos, sendo retratadas nas
obras de arte, e não como protagonistas dos fazeres artistas. Portanto, o conhecimento das artistas mulheres, em especial,
pode favorecer uma nova apreensão das visualidades contemporâneas, buscando superar as desigualdades de gênero.
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo discutir o processo de espetacularização da sociedade contemporânea (Debord, 1997), relacionando-o ao crescente processo de banalização da imagem, desde o advento da fotografia e a transformação na relação obra
de arte versus espectador. Como mote de reflexões acerca deste processo será utilizada a reação do público frente ao episódio
do roubo da Monalisa (Leader, 2015), ocorrido no Museu do Louvre em Paris, em 1911, ao qual é atribuído o surgimento da
popularidade da obra de Leonardo Da Vinci. A discussão integra as ações do projeto de pesquisa “DO PÍNCEL AO PÍXEL: sobre
as (re)apresentações de sujeitos/mundo em imagens”, desenvolvido no âmbito do PhotoGraphein – Núcleo de Pesquisa em
Fotografia e Educação (UFPel/CNPq), que tem como objetivo refletir sobre a fotografia como um recurso de representação das
pessoas e dos seus percursos (auto)biográficos, e, principalmente, de criação e acumulação de conhecimentos produzidos
sobre os sujeitos/fotógrafos e seus imaginários.
Palavras-Chave: Fotografia. Sociedade do Espetáculo. Imagem. Reprodutibilidade.
ABSTRACT
This article has the objective to discuss the process of spectacularization of the contemporany society (Debord, 1997), relating
them to the crescent process of trivializing the image, increasing since the advent of photography and the transformation in the
relation of art versus the observer. To make a reflection on this process it will be used the reaction of the public on the episode
of the robbery of Mona Lisa (Leader, 2015) occurred in the Museum of the Louvre in Paris in 1911, which is attributed the rise
of popularity on the work of Leonardo Da Vinci. The discussion integrates the actions of the research project “DO PÍNCEL AO
PÍXEL: on the (re) presentations of subjects / world in images”, developed in PhotoGraphein - Center for Research in Photography and Education (UFPel / CNPq), which has an objective to reflect on photography as a resource for representing people and
their (auto) biographical paths and for creation and accumulation of knowledge produced about the subjects / photographers
and their imaginaries.
Key-Words: Photography. Society of the spectacle. Image. Reproducibility.
1. INTRODUÇÃO
Para conseguirmos entender o contexto social do roubo da Mona Lisa, em 1911 e suas consequências para a popularização da
pintura devemos em um primeiro momento analisar a história da fotografia, pois tal recurso promoveu mudanças na percepção
das obras de arte. Essa tecnologia, cujo desenvolvimento tem uma cronologia um tanto longa e construtiva, começou com os
estudos de Abu-Ali Al Hassan, astrónomo e óptico árabe.
Em meados dos anos 1000, Al Hassan desenvolveu os primeiros conceitos do que viria a ser chamada “câmara escura”, estudando sobre a luz e sobre a incidência da mesma em lentes embrionárias de cristal (Cuevas Martín, 2008). Posteriormente ela
foi explicada na prática por Leonardo da Vinci, durante o auge do período renascentista, quando alguns artistas recriaram a
câmera escura para dar suporte à suas pinturas. É interessante imaginar que o desenvolvimento do processo fotográfico já era
inevitável, devido a demanda de uma sociedade moderna que viria a se fomentar durante o final do oitocento.
A imagem que a câmara obscura produzia passou por diferentes tentativas para finalmente ser fixada num suporte, os estudos
finais para esse advento duraram cerca de cinco anos e foram feitos por Niepse e Daguerre, paralelamente (Benjamin, 1994).
O processo fotográfico analógico teve então seu período “áureo”.
A relação entre o espectador e a obra de arte permanecerem estáveis por um longo período da história da arte tradicional.
Sem o intuito provocativo da arte contemporânea, a relação do observador era contemplativa e a obra tomava o aspecto de
relíquia por causa de sua unicidade, é o que Walter Benjamin (1994, p.170) denomina de “aura”, que em suma “É uma figura
singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante por mais perto que ela esteja”.
Entretanto, essa relação foi perturbada quando a fotografia migrou para o campo digital.
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Com sua popularização cada vez maior, a fotografia começou a se tornar prática social, a ponto de significar para seu usuário
uma forma de se relacionar com o mundo, além de ser usada como forma de arte a partir da modernidade, com destaque aos
Surrealistas. Foi na transição para este período que alguns artistas mais pessimistas declararam a “crise da pintura”, quando
o uso da fotografia como prática contemplativa começou a ser utilizada pelas grandes massas.
O conceito criado por Walter Benjamin nos permite compreender a mudança na percepção da obra que, embora no contexto
de sua escrita se refira à modernidade, também pode ser aplicado na era da reprodutibilidade digital, pois: “o que se atrofia na
era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Esse processo é sintomático, e sua significação vai muito além da
esfera da arte” (Benjamin, 1994, p.168). Portanto, pode ser dito que esta significação corresponde à esfera social na qual está
inserida, uma “sociedade do espetáculo” (Debord, 1997), onde as obras de arte, “Depois de terem desempenhado em toda a
arte tradicional o papel de figurantes simbólicos e decorativos, (…) deixaram, no século XX, de se indexar pelos valores morais
e psicológicos” (Baudrillard, 2008, p.162). Assim, elas se tornam apenas objetos de interesse do olhar (ou da lente fotográfica),
sem uma conexão da obra com o indivíduo, pois não há tempo para contemplar a obra se o observador precisa registrar em
sua câmera todas as que estão expostas no museu. Sendo assim, poderíamos assimilar este ato fotográfico como movido
pelo intuito da caça e não a de um colecionador que daria verdadeiro valor pelo registro, uma vez que depois de tiradas as
fotos vão para a gaveta. Esta transformação na relação entre observador versus obra ocorreu não “apenas pelo advento da
fotografia, mas independentemente dela, através do apelo dirigido às massas pela obra de arte” (Benjamin, 1994, p.188), para
o observador era necessário registrar essa “aura”. Dessa maneira “A imagem deixa de ser o antigo objeto óptico do olhar para
converter-se em imagerie (produção de imagens)” (Fabris, 1998, p.1).
2. O ROUBO DA MONA LISA
Figura 1. Leonardo da Vinci, Mona Lisa, Óleo Sobre Madeira, 1503-1506, Museu do Louvre. Disponível em: http://www.louvre.fr/en/
mediaimages/portrait-de-lisa-gherardini-epouse-de-francesco-del-giocondo-dite-monna-lisa-la-gioconda

“Na manhã de 21 de Agosto de 1911, um homem franzino, de gabardine branca, esgueirou-se por uma das saídas laterais do
Louvre e não tardou em sumir absorvido pela turbamulta na rua de Rivoli. Não caminhava com desenvoltura, sob a gabardine,
segurava um painel de madeira que ele tinha visível empenho em proteger. Quando chegou de volta ao seu pequeno e pobremente mobiliado quarto na rue Hôpital Saint-Louis, introduziu cuidadosamente o painel num desvão, escondido das vistas por
uma pilha de lenha para a lareira. Logo seria acomodado no fundo falso de um baú especialmente construído de acordo com
as dimensões do painel. Ninguém se mostrou surpreso ou lhe endereçou um olhar interrogativo quando Vincenzo Peruggia se
apresentou ao trabalho com duas horas de atraso. Como podiam eles saber, no fim das contas, que esse tranquilo e discreto
pintor de paredes tinha acabado de roubar uma das mais famosas obras de arte de todos os tempos?” (Leader, 2005, p.1)
O roubo foi tão discreto a ponto da ausência de Mona Lisa ser detectada pelos órgãos superiores do Museu do Louvre cerca de
vinte e quatro horas mais tarde, antes disso a maioria dos visitantes e funcionários acreditavam que a obra havia sido levada
para um anexo a fim de ser fotografada. Deste ponto em diante o museu se transformou em uma base de operações da polícia
francesa, foram feitas conferências de imprensa e logo o país não falava de outra coisa. A repercussão que o caso viria a tomar
era desconhecida pelas entidades do Louvre, e o resultado da aventura desta obra renascentista de Leonardo Da Vinci viria a
alçar como uma das obras mais reproduzidas na história da pintura (Leader, 2005).
“Era impossível escapar à imagem da dama sequestrada. Ela estava nos cinejornais, nas caixas de chocolates, nos postais e
cartazes. Sua fama de ícone foi subitamente transformada na celebridade de astros do cinema e cantores. Pequenas multi152
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dões se aglomeravam no Louvre para olhar o espaço vazio onde o quadro tinha estado até há pouco pendurado. Muitos desses
excitados espectadores, veio a saber-se, nunca tinham estado no Louvre, ou de fato, nunca tinham visto o quadro antes”
(Leader, 2005, p.2).
Figura 2: Autor Desconhecido, Pessoas observando onde Mona Lisa ficava antes do roubo. Técnica desconhecida, data desconhecida.

Ao mesmo passo que a obra de Da Vinci sumiu, as pessoas começaram a se deslocar até o museu para notar a sua falta na parede (Figura 2). É interessante salientar que apesar de ser uma das obras favoritas de Napoleão Bonaparte, a Mona Lisa antes,
não possuía tanta atenção quanto teve após o roubo. Tudo isso foi possível graças a uma demanda midiática que reproduziu
a tela por toda Paris, e consequentemente, por toda a Europa, “A Imagem tinha logrado saturar a cultura em todos os seus
meios de comunicação” (Leader, 2005, p.2). A necessidade de exibição para as massas deu-se graças às modernas técnicas
de reprodutibilidade que estavam fomentando-se na época, a Mona Lisa deixou de ser vista apenas no museu e começou a ser
exposta ao público em jornais, revistas, folhetins, cartazes, sendo valorizada muito mais por sua face exposta do que por um
suposto valor estético ideal mantido oculto a olhares menos treinados. (Piratininga, 1994).
Porém, havia algo de mágico no sumiço da obra de arte que somava a seus aspectos áureos. Por que a súbita popularidade
de uma obra que antes era desconhecida? “O Sucesso da pintura dá ao original um status peculiar, como a “coisa real”, o referente final de inúmeras cópias e versões assume o caráter de um objeto mítico, perdido (Leader, 2005). É como se a “aura” da
obra de arte evocada pelo espaço vazio desse o ar de mistério necessário para trazer um grande público para o Louvre, mas
no momento em que as pessoas chegavam até o museu a “aura” se dissolvia em cada fotografia, em cada merchandising ou
ilustração de notícia reproduzida em larga escala, “Tudo o que era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação”
(Debord, 1007, p.13), a experiência visual diminuía.
“De acordo com o relato de um jornal francês, quando o Louvre reabriu: “[A grande afluência de visitantes] não olhou para os
outros quadros. Eles ficaram contemplando demoradamente o espaço empoeirado onde a divina Mona Lisa estivera sorrindo
até apenas uma semana antes. E tomavam febrilmente notas. A coisa era mais interessante para eles do que se a Gioconda
estivesse ainda em seu lugar.” (LEADER, 2005, p.55)
Para elas não importava se a Gioconda1 estava ali ou não, o que importava era ser presente naquele momento e consumar o
evento, a prova incontestável de sua presença através da fotografia, isto pois: “A fase presente da ocupação total da vida social
em busca da acumulação de resultados econômicos conduz a uma busca generalizada do ter e do parecer” (Debord, 1997,
p.18). O mundo queria fazer parte do desenrolar dos fatos na história do roubo da Mona Lisa, refazer os passos do criminoso,
imaginar como ele havia realizado o feito, queriam se tornar testemunhas do crime.
Como disse o jornal [Le Figaro], ao comentar sobre a multidão que convergiu para contemplar o espaço vazio: “Algumas pessoas gostam de obras de arte por si mesmas, outras pelo lugar que elas ocupam…” E esse lugar, pelo menos para Le Figaro, “era
um enorme, horrendo, hiante vazio” (Leader, 2005, p.56).
“Antes de voltar para casa Mona Lisa viajou por toda Itália e, depois, após um conveniente período de readaptação ao Louvre,
ela viu os Estados Unidos e o Japão, sempre com multidões compatíveis com sua recém-descoberta celebridade. Embora
existam exemplos anteriores de grandes multidões convergindo para ver alguma obra de arte, é certamente a recuperada
Mona Lisa que anuncia esse fenômeno moderno de milhares desfilando diante de uma pintura. E também, talvez o fenômeno

1. Sobre o apelido da obra de ‘Gioconda’: “A hipótese mais provável sobre a sua criação, sustentada atualmente por especialistas, é que Leonardo teria aceitado
realizar o retrato da esposa de um rico comerciante da vila, Francesco del Giocondo. A modelo do quadro, Lisa di Noldo Gherardini se casou em 1495 com
Francesco del Giocondo, com quem teve três filhos.” (Moraes, 2013) Por ter sido casada com Francesco del Giocondo, recebeu o apelido de ‘La Gioconda’.
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distintamente moderno de efetuar sua contagem. As estatísticas contemporâneas estão repletas de números quantificando o
amor à arte (Leader, 2005, p.142).
Podemos entender este evento como o anúncio (ou um bom exemplo) do que estava por vir em uma sociedade do espetáculo.
Com a crescente popularização das câmeras fotográficas outros eventos semelhantes tomaram popularidade na mídia, seja
em escala mundial ou regional, gerando mais espetáculos que desviam a atenção das pessoas, isto pois: “O espetáculo não
é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens” (Debord, 1997, p.14). Podemos
usar como exemplos a proliferação da imagem do rosto do líder revolucionário cubano, Che Guevara que saiu do controle de
seu fotógrafo (Lopes; Ziff, 2008) e agora está estampado em uma infinidade de coisas, ou até o caso que tomou repercussão no
Brasil em 2002 da “Santa da Janela”, um defeito de fabricação no vidro que gerou uma mancha no formato de nossa senhora.
Com um apoio da mídia local este evento se assemelhou ao da Mona Lisa, uma procissão de curiosos e fiéis se deslocaram até
a cidade de Ferraz de Vasconcelos para ver a imagem da santa, e doze anos após o evento fiéis ainda prestam homenagens à
imagem na data de sua aparição (Carpani, Leite, Pires 2014, s/p).
3. A SOCIEDADE DO ESPETÁCULO, SUA CULTURA E SÍMBOLOS
Vivemos em uma civilização da imagem, marcada pela fotografia e a mídia que exercem papel importante na formação do
espaço urbano (Moles, 2005). A sociedade contemporânea que transmite informações em milésimos para diversas partes
do globo é a mesma que produz milhões de imagens por segundo. Essa produção que supera um nível fordista gera milhares
de imagens que alimentam e são alimentadas pela sociedade espetacular, segundo as palavras de Guy Debord em sua obra
A Sociedade do Espetáculo: “O mundo real se converte em simples imagens, estas simples imagens tornam-se seres reais e
motivações eficientes típicas de um comportamento hipnótico” (1997, p 19).
Figura 3. Andy Warhol, Colored Mona Lisa (detalhe da obra), serigrafia com tinta acrílica sobre tela. 1963. Blum Hellman Gallery,
New York.

No auge dos anos 1960, onde a modernidade estava se difundido com a pós-modernidade, o artista pertencente ao movimento
da Pop Art, Andy Warhol, estava no auge de sua carreira. Inserido em uma sociedade espetacular e utilizando de seu trabalho
artístico para problematizá-la com um tom irônico, Warhol acreditava que poderia tornar alguém famoso apenas reproduzindo
a sua imagem em larga escala. Rejeitando totalmente o estereótipo do artista romântico, Warhol dizia que era meramente superficial e dessa forma conseguiu criar um elo entre sua persona e o espectador, o que explica por qual motivo o artista e suas
obras se tornaram ícones (Danto, 2012, p.30). No caso da Mona Lisa, a obra já fazia parte do imaginário coletivo, pela sua fama
alcançada graças a reprodução incansável de sua imagem no decorrer do episódio de 1911, e aproveitando-se dessa condição,
Andy se apropriou da faceta da Gioconda e fez ali a sua própria releitura, seguindo as técnicas que posteriormente ajudariam
na criação do ícone Warholiano. (Figura 3.).
É de suma importância contextualizar que a fotografia percorreu diferentes caminhos no trabalho deste artista. Uma das primeiras relações estabelecidas por Warhol ganhou visibilidade com as conhecidas ‘apropriações imagéticas’, através das quais
ele reproduzia, com o auxílio da serigrafia mixada a tintas acrílicas, signos imagéticos conhecidos de ícones famosos, assim
como Marilyn Monroe, Elvis Presley e Elizabeth Taylor, bem como objetos de consumo (latas de sopa Campbells e garrafas de
Coca-Cola). Tais obras criticam os padrões comportamentais adotados pela sociedade estadunidense, seus modelos de beleza, seus ídolos, bens de consumo e modos de vida padronizados, e o promove a alienação perante as diferenças, bem como
da diversidade e complexidade das sociedades humanas. Com sua produção artística, Warhol alerta para o modo mecânico e
inconsciente de reprodução dos valores e comportamentos impostos pelo universo midiático, espetacular.
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Figura 4: Andy Warhol: Brillo Box (Soap Pads), pintura com polímero sintético e serigrafia sobre caixa de madeira, 1964. MoMA The Museum Of Modern Art - New York City. Imagem disponível em: https://www.moma.org/collection/works/81384

A fomentação do movimento pop na América do Norte, deu início a diversas questões, não somente no mundo da arte mas
no cotidiano urbano. Uma das questões mais pertinentes foi sobre a mudança do status de obra de arte. Qual seria então a
diferença entre a obra de arte e o objeto banal do cotidiano? Como poderíamos diferenciar o objeto artístico e aquele que estampam as prateleiras dos supermercados? O próprio Andy Warhol, utilizando-se de questões dadaístas do início do século XX,
inspirou-se no mestre Marcel Duchamp e em seus ready-mades, transformando em sua obra os delicados rótulos de Campbells
Soup que estavam presentes no cotidiano da população, em prateleiras de supermercados e dentro de suas casas, além de
diversos outros objetos como as garrafas de Coca-Cola e as aclamadas Brillo Boxes (Figura 4).
“Warhol não foi o primeiro a levantar a questão da arte de forma radical. Ele redefiniu a formulação da questão. A nova pergunta não era, “O que é arte?”, mas “Qual a diferença entre duas coisas, exatamente iguais, uma das quais é arte e a outra não?”.
Nesses termos, a pergunta se tornou uma questão quase religiosa. Jesus é simultaneamente humano e divino. Nós sabemos o
que é ser humano - é sangrar e sofrer, como Jesus, ou os consumidores a que se dirigem os anúncios. Assim, qual a diferença
entre um homem que é Deus e um homem que não é? Como determinar a diferença entre eles? Que Jesus era humano é a mensagem natural da circuncisão de Cristo. É o primeiro sinal de sangue real escorrendo. Que ele é Deus é a intenção da mensagem
que o halo em volta de sua cabeça anuncia - um símbolo que é lido como uma inegável marca da divindade”. (Danto, 2012, p.45)
Figura 5: Vik Muniz. After Warhol: Double Mona Lisa (Peanut Butter and Jelly), fotografia. 1999. Museu de Arte Contemporânea de
Lima - Peru. Disponível em: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/after-warhol-double-mona-lisa-peanut-butter-and-jelly/pAHUuqJgbma6Mg

A obra de arte ganhou visibilidade em um nível publicitário quando o mass media começou a tocar nas estruturas da sociedade
da época. O contexto pós segunda guerra mundial em que a potência americana estava inserida foi propício para se iniciar
um modo diferente de vida, muito mais capitalista e voltado para a realização consumista da população. A propagação do
American Way of Life predominou e como uma praga, infestou milhões de lares americanos em questão de poucos anos. DifeIMAGEN, CULTURA Y PRODUCCIÓN DE SENTIDO
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rentemente do início do século XX, onde apenas um grupo selecionado de pessoas que faziam parte de uma elite intelectual
poderia acessar as obras de arte, a partir de sua metade, muitas pessoas tinham acesso a estas imagens e a sua reprodução
começou a ser feita em larga escala, chegando até a contemporaneidade. O signo imagético da Mona Lisa, sendo um dos trabalhos mais conhecidos de Leonardo da Vinci (Figura 1) continua reverberando na atualidade por meio de diversos artistas em
partes distintas do mundo que se apropriam desse ícone e o re(transformam) em obras de arte. (Figura 5).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em 1913 a polícia italiana encontrou a obra de Leonardo Da Vinci em posse de um ex funcionário do Museu do Louvre, chamado Vincenzo Peruggia. Após dois anos do crime, a polícia francesa fora humilhada por não conseguir solucionar um caso
que estava diante de seus olhos. Os franceses, preocupados em encontrar um grande ladrão de obras primas chegaram até
desconfiar de Picasso e outros artistas em voga da época, mas não de um funcionário que ajudou a colocar tantas obras como
a Mona Lisa nas paredes do museu.
Podemos usar deste contexto moderno para refletirmos a atualidade. Se antes multidões convergiam para ver de perto pinturas famosas, quantas pessoas hoje convergem para artistas, sejam cantores ou atores, apenas para um vislumbre, uma
fotografia, para poder dizer “eu estive aqui”? Quantas cantoras da música pop são estimadas pelo número de fãs em seu show,
em sua página na internet ou em plataformas similares? O caso do roubo da Mona Lisa serve de um prenúncio da sociedade do
espetáculo pautada na alienação pelo excesso de informação, grandes eventos envolvendo celebridades acabam por ofuscar
as trivialidades do dia-a-dia, afastando os reais problemas e as relações sociais.
A produção obsessiva das imagens por si banaliza e causa distração, gera intenções ocultas, enevoando a nossa percepção
daquilo que nos constitui como indivíduos. Após o incidente que gerou tamanho alarde na sociedade, a Mona Lisa acabou ganhando força autônoma como ícone e veio a ser reproduzida em milhares de outras plataformas. A cultura de massa constantemente ressignifica sua imagem bem como outros ícones midiáticos, superficializando cada vez mais a relação do indivíduo
com a obra de arte pois quanto mais reduzimos a significação social da arte, maior fica a distância com o público. Podemos
citar de exemplo a pintura, desfrutamos superficialmente do que é convencional e acabamos por não o criticar, dessa forma o
desfrutamos muito menos. (Benjamin, 1997)
Entendemos que “a necessidade de confirmar a realidade e de realçar a experiência por meio de fotos é um consumismo estético em que todos, hoje, estão viciados, “É importante sublinhar, se quisermos pensar em estratégias de ensino em consonância
com o momento atual, é que as mudanças técnicas implicam necessariamente mudanças de pensamento e de visualidade”
(Fabris, 1998, p.3). As sociedades industriais transformam seus cidadãos em dependentes de imagens” (Sontag, 2004, p.
18). É importante problematizar as relações construídas entre indivíduo x obra de arte em uma “civilização da imagem” (Durand, 2000), pois nos coloca a refletir o valor que damos a certos ícones que imersos em uma sociedade espetacular acabam
por não valer de nada além dos interesses daqueles que comandam a cultura de massa. Além do fato de incentivar uma relação
mais empírica com a obra de arte e sua “aura” gerando uma experiência real com o meio, que em uma sociedade do espetáculo
é deficiente.
Compreender e sistematizar conhecimentos sobre a produção artística e a relação da mesma com a fotografia é um dos objetivos do projeto de pesquisa “Do Pincel ao Píxel: Sobre as (re)apresentações de sujeito mundo em imagens”. Acreditamos
que assim, fomentamos uma cultura de cunho simbiótico entre a visão funcionalista e as visões estéticas e simbólicas dos
elementos sociais que constituem os espaços sociais contemporâneos. Nesse processo consideramos fundamental o levantamento histórico sobre as questões analisadas, visto que serão elas que nos permitirão desvelar os meandros da linguagem
fotográfica, seus produtos e repercussões sociais.
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RESUMO
O presente artigo filia-se às pesquisas nos/dos/com os cotidianos e busca perceber e discutir as experiências e práticas docentes produzidas nos cotidianos a partir da relação estabelecida entre imagens e narrativas. Entende-se que tornar visíveis
os sujeitos e seus saberes cotidianos é importante para discutir as práticas e sentidos de docência e ampliar as percepções
sobre o presente, multiplicando as alternativas de futuro (SANTOS, 2002). Articula a concepção de personagens conceituais, a
partir do uso dado ao conceito por Alves (2008) e explora as possibilidades de utilização de um vídeo-imagem como dispositivo disparador de narrativas e conversas que acionam memórias e experiências, produzindo interrogações e deslocamentos de
sentidos hegemônicos nas práticas docentes. Tem por objetivo, apontar a produção de sentidos e saberes docentes que emerge com as narrativas a partir do uso de imagens, vídeo-imagem como dispositivos de deslocamento de visões hegemônicas
sobre a escola e o currículo, bem como, discutir suas contribuições na produção de novos sentidos e práticas docentes. Entende as experiências narradas como enunciativas, pois, falam do sujeito constituindo-se por meio das suas relações (eu-outro),
contribuindo tanto para a ressignificação, quanto para a compreensão das experiências narradas como saberes produzidos no
cotidiano. Toma por base, ainda, as noções de justiça cognitiva (Santos, 2010), experiência (Larrosa Bondiá, 2002), alteridade
(Bakhtin, 2014), sociologia das ausências e das emergências (SANTOS, 2002) para a compreensão e discussão do fenômeno
da produção de invisibilidade dos sujeitos e de suas práticas no pensamento moderno ocidental, discutindo formas de potencializar a produção de práticas alternativas e saberes docentes.
Palavras-chaves: imagens, sentido, experiências, narrativas, cotidiano
1. INTRODUÇÃO
Buscando reverter à lógica do pensamento moderno para o qual o projeto da educação se pauta na preconização da ciência e
da racionalidade cognitiva instrumental (SANTOS, 2002), seguimos a proposta de Larrosa Bondiá (2002) ao sugerir pensar a
educação por vias alternativas aos binômios ciência/técnica e prática/teoria, de forma que esta opção amplie os horizontes
da existência humana. Propõe, assim, pensar a educação a partir do binômio experiência/sentido, ampliando a compreensão
do pensar enquanto processo de atribuição de sentidos ao que somos e ao que nos acontece e não apenas como mero ato da
cognição.
Temos, assim, como objetivos apontar a produção de sentidos e saberes docentes que emergem com as narrativas docentes
a partir do uso de imagens e vídeos como dispositivos de deslocamento de visões hegemônicas sobre a escola e o currículo
(GARCIA, 2015) em processos formativos, promovendo a produção de outros sentidos e práticas docentes. Assim, nos propomos a discutir a contribuição do uso de imagens e do que chamamos de vídeo-imagem para a produção de reflexões sobre
os currículos e sobre as práticas docentes. Partimos de uma experiência desenvolvida no contexto da pesquisa articulada
à formação continuada de professores em uma escola de educação infantil. Para tanto, buscamos articular discussões do
campo da formação de professores, currículo e linguagem dialogando, sobretudo, com as noções de experiência (LARROSA
BONDIÁ, 2002) e justiça cognitiva (SANTOS, 2010), para pensar a produção de alternativas emancipatórias (SANTOS, 2002)
no cotidiano dos currículos vividos nas escolas. Recorremos, ainda, às compreensões de enunciação e rede dialógica na produção de sentidos (BAKHTIN, 2014) ao pensarmos o uso de imagens, vídeo-imagens e narrativas para a produção de saberes
docentes e para a compreensão dos acontecimentos com os quais os saberes docentes vão se constituindo nos cotidianos das
práticas. Nossa discussão traz narrativas escritas por professoras de Educação Infantil em uma escola pública no município de
Silva Jardim1, interior do estado do Rio de Janeiro. A partir das narrativas docentes foram realizadas conversas em pequenos
grupos, buscando provocar nos diálogos os sentidos que produziram sobre suas trajetórias, experiências e práticas a partir do
vídeo-imagem exibido em um encontro de formação. Temos por hipótese do trabalho de pesquisa e formação que o uso de imagens, vídeo-imagens e narrativas junto à produção de espaços de diálogos entre os professores podem desencadear memórias
e articular diferentes sentidos, corroborando a produção de deslocamentos de sentidos e visões hegemônicas nas práticas
docentes, interrogando currículos e promovendo a produção de novos saberes. Trabalhamos com a expressão vídeo-imagem

1. A escola é uma creche que atende crianças de 6 meses a 3 anos.
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para expressar a ideia de que as imagens se apresentam e podem compor nossos diálogos a partir de diferentes formas e com
distintas propostas. A noção está associada às possibilidades que as imagens em diferentes suportes nos trazem e que “nos
permitiria viajar com nossos sentidos, produtores de imagens, mas também mediadores das imagens que vemos – a imagem
“ânima”. (GARCIA, 2005, p. 39)
Partimos, ainda, da premissa de Alves (2008) de que as narrativas, conversas e o vídeo-imagem funcionam como personagens
conceituais. Conforme explicitam Garcia e Oliveira (2015), a autora se apropria do conceito a partir de Deleuze para pensá-lo
como possibilidade de compreensão dos acontecimentos, atribuindo-lhes maior relevância epistemológica e metodológica ao
assumi-los como personagens que intervém e que operam na produção de novos conceitos. A própria autora usa o conceito a
partir da seguinte compreensão:
“Os personagens conceitos são, assim, aquelas figuras, argumentos ou artefatos que entram como o outro - aquele com que se
dialoga e que permanece presente muito tempo para se acumular ideias. Aí têm que estar, para que o pensamento se desenvolva e para que se criem conhecimentos”. (ALVES, 2007, p. 9 apud GARCIA & OLIVEIRA, 2015, p. 33).
Nesse sentido, o vídeo-imagem torna-se um signo expressivo, que nos remete a um processo de re-elaboração do vivido por
meio da memória e da palavra narrada, atribuindo sentidos que foram forjados na trajetória de vida dos sujeitos envolvidos na
pesquisa, por meio da linguagem, da cultura, dos afetos e da alteridade. São lembranças e experiências ressignificadas nas
narrativas por meio da palavra que se sobressai por sua força e poder, já que determinam formas de pensar, de ser e sentir o
mundo.
Nessa perspectiva, os sentidos e os significados atribuídos às ações, situações, lembranças, pensamentos vividos e ‘experienciados’ se constituem como um corpo de saberes cotidianos que se configuram na relação com o outro que lhe é diverso,
formando um processo de tessitura da realidade (ALVES, 2008). Saberes que se dão em formas de redes possibilitando melhor
compreender a vida, os sujeitos, as relações, as singularidades e o diverso. Assim, tanto as imagens, quanto as narrativas se
impõem como necessidades epistemológicas para as pesquisas nos/dos /com os cotidianos (ALVES, 2008), a que nos filiamos.
2. NOTAS PARA PENSAR AS NARRATIVAS, IMAGENS E VÍDEO-IMAGENS EM DIÁLOGOS DE FORMAÇÃO COM OS COTIDIANOS
DAS PRÁTICAS DOCENTES
A possibilidade do trabalho com narrativas e imagens responde às exigências colocadas pelas pesquisas com os cotidianos,
que nos fazem interrogar os pressupostos epistemológicos da ciência moderna (ALVES, 2008), por dificultarem a percepção
sobre a produção de saberes nos cotidianos, sobretudo, dos saberes docentes produzidos com as práticas. O cotidiano, em
nossas pesquisas é entendido como lócus de criação, de saberes e significações. Ao colocarmos essa ideia em diálogo com o
pensamento bakhtiniano, entendemos esses cotidianos como ‘espaçotempo’2 de encontros e diálogos em que se constituem o
“eu” e o “outro”, se interpenetrando e nos fazendo tornarmos “outros”. Os processos envolvidos nesses movimentos nos provocam a pensar os diálogos na formação docente e as imagens e vídeo-imagens que ampliam as possibilidades de diálogos e
deslocamentos na produção de sentidos.
Tal processo nos apresenta como natureza humana o outro enquanto necessidade para a constituição do eu. A interação que
surge exige a coparticipação dos sujeitos envolvidos e, por meio das narrativas e conversas, estas interações podem ser revividas e re-elaboradas, promovendo outras tantas interações por meio da linguagem. São os discursos enunciativos do pensamento de Bakhtin que situados em um ‘espaçotempo’ imediato, constituem as relações sociais permeadas por diversas vozes,
às vezes consensuais, outras conflituosas, mas que possibilitam reflexões e embates lingüísticos povoados por discursos
alheios de confronto, aceitação e recusa. Nos encontros com as próprias memórias e com os outros sujeitos, as linguagens se
interceptam e, assim, vamos nos constituindo e constituindo outros saberes. Isso ocorre à medida que significamos e respondemos ao que nos acontece, pois, o sujeito é autor do seu dizer e dos sentidos que expressa, mas numa relação intersubjetiva
de alteridade, por meio do discurso, consubstanciado na palavra e na experiência. (LARROSA BONDÍA, 2002).
Quando pensamos na produção e negociação de sentidos que as professoras tecem sobre suas práticas numa perspectiva
dialógica, é importante considerar que:
“Tudo o que me diz respeito vem-me do mundo exterior por meio da palavra do outro. Todo o enunciado é apenas um elo de
uma cadeia infinita de enunciados, um ponto de encontro de opiniões e visões de mundo. Nessa rede dialógica que é o discurso, instituem-se sentidos que não são originários do momento da enunciação, mas que fazem parte de um continuum.” (BAKHTIN, 1979, apud PIRES, 2002: p.40). Bakhtin (2014) entende “enunciação como puro produto da interação social, quer se trate
de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de
vida de uma determinada comunidade linguística” (p.126)
O vídeo-imagem e as narrativas que ele provoca e com as quais dialogamos no texto emergem, desse modo, enquanto elementos intercessores de compreensão dos acontecimentos em que os saberes cotidianos vão se constituindo. Cabe, nesse
sentido, o alerta de Alves (2008) quanto às questões de ordem ética para o trabalho com imagens, narrativas e conversas. A
2. Alves grafa alguns termos reunidos, em itálico e com aspas simples para indicar que se precisa ir além dos processos de dicotomização com que foram
pensados para criação das ciências, na modernidade.
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autora destaca que é necessário reconhecê-los de forma respeitosa como portadores de integridade, sensibilidade e saberes.
Assim, baseando-nos no pensamento bakhtiniano e nos princípios das pesquisas nos/dos/com os cotidianos, nossa proposta
de investigação consiste em promover uma escuta sensível, responsável e responsiva (BAKHTIN, 2014) dessas narrativas.
Como alternativa epistemológica, nosso estudo busca trazer os sujeitos e os saberes do cotidiano, que se encontram invisibilizados (GARCIA e OLIVEIRA, 2015) nas formas clássicas de produzir conhecimento sobre as escolas para o centro da pesquisa.
Nesse sentido, suas histórias de vida, compreensões sobre as escolas, os currículos e a docência, hegemônicas ou não, evidenciam-se nas narrativas como saberes tecidos nas práticas cotidianas. O trabalho com as narrativas, imagens e vídeo-imagens
procura, portanto, investir na potencialização das redes de saberes docentes através da negociação de sentidos das próprias
narrativas, das conversas, dos encontros, da palavra dita ou silenciada. Ao propor não só a emersão do cotidiano com seus
sujeitos e saberes, dando-lhes voz e visibilidade, mas também a ressignificação de suas trajetórias e histórias de vida por meio
das narrativas e conversas, evidenciando possíveis sentidos dos acontecimentos que estão sendo narrados, buscamos potencializar a reflexão sobre suas práticas docentes por meio do diálogo como alternativa pedagógica emancipatória, evitando o
“desperdício de experiências” (SANTOS, 2002, p. 238).
Assim, procuramos tornar visíveis outros saberes na construção político-epistemológica de práticas alternativas, recuperando
experiências desperdiçadas com base na sociologia das ausências e das emergências (OLIVEIRA, 2008). Procuramos identificar saberes presentes nas práticas cotidianas que comumente não se “encaixam” em modelos da racionalidade hegemônica
para torná-los operantes na produção de outros sentidos e saberes. Tal procedimento apoia-se no conceito da sociologia das
ausências:
“Uma investigação que visa demonstrar o que não existe é, na verdade, activamente produzido como não sendo existente,
isto é, como alternativa não-credível ao que existe. O seu objecto empírico é considerado impossível à luz das ciências sociais
convencionais, pelo que a sua simples formulação representa já uma ruptura com elas. O objectivo da sociologia das ausências
é transformar objectos impossíveis em possíveis e com base neles transformar as ausências em presenças”. (SANTOS, 2002:
p. 246)
Junto a esta concepção e a fim de expor e tornar credível para si o saber-fazer dessas professoras, numa perspectiva emancipatória e democrática não só de suas práticas educativas, mas delas mesmas como agentes políticos, educativos e sociais, a
pesquisa inscreve-se também no procedimento do que Santos denomina de sociologia das emergências, pois:
“A sociologia das emergências consiste em substituir o vazio do futuro segundo o tempo linear (um vazio que tanto é tudo
como é nada) por um futuro de possibilidades plurais e concretas, simultaneamente utópicas e realistas, que se vão construindo no presente através de actividades de cuidado”. (SANTOS, 2002: pp. 254)
Essa operação tem um valor central para a pesquisa e as ações desenvolvidas na formação de professores e na discussão
sobre os currículos, já que “(…) consiste em proceder a uma ampliação simbólica dos saberes, práticas e agentes de modo a
identificar neles as tendências de futuro (o Ainda Não) sobre as quais é possível actuar para maximizar a probabilidade de frustração. Tal ampliação simbólica é, no fundo, uma forma de imaginação sociológica que visa um duplo objectivo: por um lado,
conhecer melhor as condições de possibilidade de esperança; por outro, definir princípios de acção que promovam a realização
dessas condições”. (SANTOS, 2002: p. 256).
Portanto, as narrativas, conversas e diálogos travados com as professoras trazem e ampliam o campo das possibilidades com
seus fazeres e saberes docentes.Temos por pressuposto o continuum deste trabalho em que as práticas pedagógicas sejam
um desses campos de possibilidades repensadas à luz de novos saberes, de narrativas, de conversas, de reflexões, de experiências, de diálogos, de alteridade e de singularidades.
O uso de imagens e vídeo-imagens junto às narrativas busca potencializar a negociação de sentidos, provocando deslocamentos a partir da evocação da memória e da experiência, enquanto aquilo que nos toca, contribuindo para a produção de diálogos
entre as professoras que interroguem práticas e saberes docentes apoiados em visões hegemônicas de escola. Em pesquisas
nos/dos/com os cotidianos, compreendem-se as imagens, as narrativas e conversas como necessidades epistemológicas,
portanto personagens conceituais para a compreensão dos acontecimentos. Através delas chega-se a outras formas de produção de saberes, pois mobilizam através dos sentidos atribuídos ao vivido e da palavra uma compreensão responsiva sobre
os acontecimentos. Pensamos, assim, a partir da ideia de que
“Quando lemos imagens – de qualquer tipo, sejam pintadas, esculpidas, fotografadas, edificadas ou encenadas -, atribuímos
a elas o caráter temporal da narrativa. Ampliamos o que é limitado por uma moldura e um depois, e por meio da arte de narrar
historias (sejam de amor ou de ódio), conferimos a imagem imutável uma vida infinita e inesgotável.” (MANGUEL, 2000: p. 27)
Dessa forma, iniciamos a conversa, narrando a escolha do vídeo-imagem para o desenvolvimento do trabalho de formação realizado com as professoras que busca conjugar imagens e narrativas como discutimos nesse texto. Durante um dos encontros
para a realização do Conselho de Classe na escola de Educação Infantil, onde uma de nós atua como Orientadora Pedagógica,
conversamos com as professoras falando sobre as possíveis atividades a serem desenvolvidas a partir do projeto piloto do
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semestre3. Partimos da necessidade de se explorar as sensações e a motricidade por meio da vivência. Compreendemos esse
processo como forma de desenvolver relações e aprendizagens sociais, culturais, cognitivas e afetivas. Com essas compreensões foi proposta a realização da atividade “banho de lama” que consistia em propiciar às crianças o contato físico com a textura e, ao mesmo tempo, provocar sensações e lembranças com essa experiência. A proposta gerou tanto curiosidade e interesse em como realizá-la quanto, resistência por parte das professoras. Foram expostas não só as dificuldades, mas, também,
as implicações que a proposta poderia trazer. Dentre as preocupações estavam às possíveis reações dos pais e responsáveis.
A fim de estimular a reflexão sobre esta ideia entre o grupo, resolvemos apresentar o vídeo-imagem “velha infância” 4, buscando explorar, por meio da memória, das narrativas e conversas, as sensações, experiências, lembranças e afetos que estivessem
relacionados de alguma forma com as imagens em movimento do vídeo. Ao explorarmos o trabalho com o vídeo-imagem junto
às professoras, buscamos provocar sensações, experiências, lembranças e afetos que constituíram suas histórias e suas
singularidades. Ao dialogarmos sobre seus saberes expressos em escritas produzidas após assistirem ao vídeo, entendemos
promover ‘espaçostempos’ de negociação de sentidos de docência, em seus fazeres e saberes que possibilitam pensar e repensar suas práticas, caracterizando a articulação da pesquisa nesse processo com a formação.
O vídeo exibe uma narrativa imagética em que, em determinado ‘espaçotempo’, um grupo de crianças brinca num escorregador
debaixo da chuva, sujando-se todos de lama. A alegria das crianças é contagiante, os sons provenientes dos gritos, das gargalhadas, das falas e do barulho da chuva caindo, as vestimentas e os movimentos realizados buscam transmitir ao espectador o
prazer da brincadeira e daquele momento. A narrativa sugere que a “sujeira” provocada pela lama torna-se um elemento menor
diante nítida alegria da experiência. As reações das crianças, seus gestos, o som da chuva, também nos levam às nossas lembranças da infância, trazendo-nos sensações nostálgicas de lugares e momentos como aquele. Como narram às professoras5
em suas escritas:
“Assistir ao vídeo me fez recordar de quando morávamos na casa dos fundos do meu avô. (…). Foi uma época feliz, pois eu
sabia que teria correria, bola batendo nas canelas russas de tanta poeira da estrada, gente correndo atrás de mim e eu gritando
não me pega… rolando pelo chão, mas, feliz”!!! (Professora M)
“Neste vídeo lembro-me da minha infância rodeada de amiguinhos brincando de várias brincadeiras na rua (…) tive um sentimento de alegria, felicidade, liberdade (…) como é gostoso brincar seja de que maneira for”!! (Professora A)
O cenário do vídeo-imagem, que tem a duração de 30 segundos, possui como artefato cultural (ALVES, 2003) o brinquedo
“escorregador”, localizado em um campo, apoiado em pedras e rodeado por diversos pneus de carro que servem como vasos
de plantas. Em volta, encontram-se várias árvores de pequeno porte e uma cerca que rodeia o campo. O local poderia ser uma
escola ou praça.
Imagem 1: vídeo-imagem - “Velha Infância”

3. O sistema municipal envia dois projetos norteadores às suas escolas. Em 2017 foi enviado o projeto “Vida que pulsa em Biomas: cultivar e cuidar! A partir
do que a escola desenvolveu o seu projeto.
4. https://www.facebook.com/velhainfanciabr/
5. Por opção das professoras envolvidas na pesquisa, elas serão identificadas por letras iniciais de seus nomes ou sobrenomes.
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Após assistirem ao vídeo-imagem as professoras escreveram narrativas. A proposta para a produção das narrativas considerou que uma imagem fotografia ou vídeo-imagem, implica em escolhas feitas por quem as produziu. Utilizá-las em processo
formativos também implica em escolhas quanto a que temas, perspectivas e sentidos mobilizar. Entendemos que a captura
ou uso de uma imagem “sempre será um conhecimento intuitivo e sensível que se manifesta, a partir de valores existenciais e
também em função da multiplicidade de diferenciações e relacionamentos formais simultâneos e da complexidade de tensões
(espaciais e emocionais)” (Ostrower, 1998, p. 96).
Considerando essas questões, entendemos, ainda, que o processo de escolhas sobre o que focar, o que destacar, o que narrar,
implica uma postura ativa que desloca as professoras do suposto lugar de “mero espectador”. Essas escolhas se articulam
a valores, lembranças e saberes. Portanto, o trabalho com imagens e vídeo-imagens nos processos formativos traz todas
essas camadas que se negociam, permanentemente, na produção de sentidos e saberes. A proposta inicial seria estabelecer
o diálogo numa roda de conversa sobre os relatos enunciativos a partir das narrativas de cada sujeito. No entanto, ela foi alterada em virtude da dificuldade em ocorrer ‘espacotempo’ de formação como planejamento coletivo, democrático e de direito
assegurado em lei federal6. Assim, a proposta foi reconfigurada em vários ‘espaçostempos’ de modo promover momentos de
diálogos como processos formativos.
A partir dos relatos narrados e das conversas, algumas questões puderam ser pensadas. Podemos identificar alguns traços
comuns nas narrativas e conversas enunciativas das professoras: 1º) a concepção de infância associada aos conceitos de
afeto, liberdade e ao ato de brincar, sempre dicotomizados da vida adulta; 2º) A noção de espaço e tempo também dicotomizado entre passado e presente; 3º) as dificuldades em expor suas experiências, seus saberes e seus afetos, sejam por meio das
conversas ou das narrativas escritas. Como narram às professoras:
“Esse vídeo me fez recordar a minha infância. Uma infância muito linda e livre. (…) brincávamos no final da tarde e finais de
semana com pneus rolando ladeira com uma criança dentro. (…) O vídeo me fez voltar ao passado onde trouxe recordações de
amizade, liberdade e saudades”. (Professora C)
“Vendo esta imagem eu viajo no passado. Lembranças boas de quando era criança, (…) de uma sensação de liberdade que hoje
já não sinto mais… Lembro bem de quando brincava na chuva, escorregava no barranco, de quando brincava de comidinha. Que
lembranças boas!!! Hoje sinto falta de ver essas práticas nas crianças. (…) Tempo bom que não volta mais!! Ou posso revivê-las
com meu filho não é verdade? Afinal todos nós temos uma criança viva dentro de nós…” (Professora F)
“Esse vídeo me faz pensar na minha infância onde pude experimentar várias brincadeiras com água, [memória] que sempre
vem acompanhada de sentimento de alegria e nostalgia. Uma época que não tinha preocupação com quase nada. (…) Quando
vejo brincadeiras com lama me causa um pouco de “estranheza”, na minha infância não brinquei com lama, era uma criança
que sempre ficava doente, tinha muitos problemas respiratórios, acho que isso fez com que eu tivesse medo de colocar a mão
em lugares sujos, empoeirados e com lama. Hoje vejo que era preocupação dos meus pais comigo, mas também a superproteção que gerou em mim algumas manias e medos”. (Professora L)
“Ao assistir ao vídeo… recordei da minha infância. Quando criança gostava muito desse antigo brinquedo escorregador (…).
Também a chuva, me lembro do verão, aquela chuva passageira, cheirinho de terra molhada. Certa vez, olhava para o céu para
os pingos da chuva cair no meu rosto, me sentia muito bem em ficar molhada (…) tempo em que as preocupações não existiam
e o brincar era muito importante para mim. (…) Aprendendo a andar de bicicleta caí em um buraco cheio dela (lama) e fiquei
toda suja (…). Hoje muitas crianças não tem essa oportunidade. Digo, não vivem, não tem experiência com elementos da natureza chuva, lama (…)”. (Professora D)
Ao analisarmos as narrativas, podemos pensar quanto às contribuições da proposta aos processos formativos, percebendo
que as imagens e vídeo-imagens são incorporados como posição interpelativa oferecida pelas emoções, memórias e identificações que podem suscitar. Ampliam desse modo, por sua condição polissêmica (MANGUEL, 2000), os sentidos sobre nossas
relações sociais, sobre as escolas, sobre nossas experiências.
“Quando vi o filme veio logo em minha memória que adorava brincar na chuva, correr pela rua do bairro e me molhar toda e
logo depois começar a escrever no chão com um pedacinho de pau. Hoje vejo que surtiu efeito, pois, foi nesse episódio que
eu aprendi o meu próprio nome. Descobri também o quanto ele era grande! Tempo gostoso em que até o cheiro da chuva com
terra era tão prazeroso. Pena que não existem mais esses tipos de brincadeiras. Acho que deveria resgatá-las. (…) Foi através
dessas brincadeiras que não só aprendi a escrever o meu próprio nome, mas, me senti muito esperta e inteligente, pois, na
minha sala ninguém sabia ainda.”. (Professora V)
Compreendendo as narrativas e conversas desencadeadas pelo vídeo-imagem como experiências e como discursos enunciativos a partir da teoria bakhtiniana, além de considerar os traços comuns destas como pistas ou sinais para uma análise baseada em um modelo diferente de racionalidade (SANTOS, 2002), algumas observações podem ser feitas de forma que ampliem
nossa compreensão sobre concepções existentes, formação e currículo, em que o sentido da docência possa ser produzido a
partir do cotidiano e do diálogo.

6. Lei Federal nº 11.738/2008.
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Aspectos presentes em suas narrativas apontam para uma valorização da infância como espaço de liberdade, afetividade e
ludicidade. Reconhecem esses movimentos na ideia da infância vivida no ‘espaçotempo’ de suas trajetórias, memórias, experiências narradas. Em suas narrativas estão presentes possibilidades de produção de saberes e de subjetividades, mesmo que
não façam essa associação explícita. No entanto, não reconhecem na infância de hoje esses mesmos movimentos, distinguindo-as em relação à “sua época”. Essas primeiras reflexões levam à valorização desses momentos nos ‘espaçostempos’ de hoje
para a infância.
Outro aspecto a ser considerado quanto ao trabalho com as narrativas refere-se ao desconforto em escrever ou narrar suas
experiências exposto por algumas professoras. Talvez, por se sentirem expostas a possíveis julgamentos de suas compreensões ou, ainda, por recearem uma possível regulação do seu “fazer” nessa exposição. Pistas que emergem a partir do seguinte
registro narrativo:
“Gosto de falar de mim enquanto pessoa “nua e crua”, mas tenho dificuldades de falar de mim enquanto professora, pois acredito que muito tem um padrão perfeito de professor que nem sempre eu me enquadro”. (Professora M)
Por esta fala enunciativa pode-se compreender as resistências, os receios, as dificuldades encontradas em virtude do próprio
campo de atuação ser comumente lugar de embates políticos, culturais, epistemológicos (GARCIA & OLIVEIRA, 2016). Segundo as autoras, os modelos são produzidos social e culturalmente e difundidos nos discursos que se tornam hegemônicos e
que “materializam imagens estáticas do ser e do real que se projetam para um futuro idealizado.” (GARCIA & OLIVEIRA, 2016,
p. 196).
Nóvoa (2014) expressa que a consolidação dos especialistas na área de educação atrelada, a nosso ver, a ideia de competência
e de regulação da docência por meio de políticas de controle, geram mal-estar entre os professores por corroborarem formas
de depreciação e de desprestígio da profissão. Essa compreensão aponta não só para uma imagem construída e definida como
modelo de professor, mas também para o papel que os especialistas desempenham no espaço escolar, como no caso do papel
da Orientação Pedagógica envolvida no trabalho realizado com as professoras.
A invisibilização produzida do cotidiano, a partir dos discursos hegemônicos que possuem forte poder simbólico criando modelos e referências do que se entende por qualidade, por formação, por escola, por democracia, por direitos, por currículo, por
professor, por aluno, está tanto na ordem dos sujeitos, quanto das práticas e das experiências que formam esses sujeitos e
consolidam essas práticas. Compreender essa invisibilização produzida e torná-la visível, ressignificando-a a partir de outros
saberes produzidos com as experiências e práticas, fortalece as possibilidades de docência no plural. Implica em transbordar
o próprio sentido do “ser professor” a partir do seu fazer-saber; pressupondo atividades intelectuais, sociais, éticas e políticas
que lhes são inerentes como sujeitos educacionais e sociais. (GARCIA & OLIVEIRA, 2016)
Desta forma, os professores visitando seu passado e ressignificando suas próprias experiências decidiram por realizar essa
experiência com seus alunos, não porque houve um discurso autoritário sobre o fazer pedagógico por parte do “especialista”
sobre o ato de brincar na infância, mas porque sentiram a partir de suas experiências que o brincar pode, de fato, ampliar as
experiências a partir das sensações e dos afetos, características que nos humanizam. São esses saberes e fazeres do presente
num processo dialógico, narrados e praticados, que emergem nos processos formativos nos cotidianos.
Por meio do vídeo-imagem, como personagem conceitual, foi possível desencadear processos reflexivos a partir das narrativas
e conversas sobre a docência exercida, as experiências de suas trajetórias de vida, bem como os diversos tipos de saberes que
podem sustentar as práticas educativas numa perspectiva dialógica e emancipatória. O uso de imagens, associado ao trabalho
com as narrativas em práticas de formação de professores que tomam o diálogo como princípio da produção de sentidos e
saberes, aciona outros novos sentidos já que, “o suporte imagético não funciona da mesma maneira que o suporte verbal. Cada
um põe em obra operações cognitivas e afetivas singulares.” (SAMAIN, 1997: p. 28).
O trabalho dialógico produzido nas conversas – em que as professoras puderam ouvir-se, ouvir suas narrativas e negociar
os sentidos de escola, do brincar e dos valores que anteriormente estavam privilegiando ao pensar suas práticas – pôde ser
potencializado quando a esse diálogo agregaram-se elementos provocados pela experiência mobilizada com o vídeo-imagem.
Percebemos um movimento de deslocamento na recepção da proposta, ao considerarmos as colocações iniciais das professoras, inclinadas para recusar a ideia do banho de lama a partir de saberes e valores que orientavam, ainda que de forma não
diretamente explicitada, suas compreensões de currículo e práticas docentes. O vídeo-imagem mobilizou a produção de novos
saberes e o reconhecimento destes, tanto quanto dos seus sujeitos, ao evidenciar as experiências por meio das memórias
narradas, deslocando visões formais de práticas pedagógicas já sedimentadas e abrindo espaço para novas experiências no
‘espaçotempo’ de suas práticas e dos currículos que com elas se produzem (GARCIA, 2015).
A realização do “banho de lama”, foi assumido pelo coletivo de professoras a partir de nova conversa sobre a proposta, agora
permeada por outros-novos valores e saberes que se tornaram possíveis com os deslocamentos produzidos. A sequência de
imagens com que encerramos esse texto traz como narrativa imagética, expressando de forma não verbal um processo em que
o trabalho foi reconstituído a partir das memórias e da experiência das professoras, permitindo às crianças um ‘espaçotempo’
de experiências como alternativa emancipatória nos currículos vividos naquela escola.
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Imagem 2

Considerando a noção de imagem “ânima” (GARCIA, 2005) e as possíveis interpretações que dela decorrem ao “viajar” pelo
que ela nos apresenta; a imagem 2 nos permite uma aproximação do cotidiano da escola, através da experiência do “banho
de lama” trazendo-nos as sensações de alegria, liberdade e surpresa, representadas por meio dos gestos e expressões das
crianças, que tornam a “imagem viva” (GARCIA, 2005).
Imagem 3

Apesar de estarmos tentando descrever sensações que aparentemente nos parecem indescritíveis, mas que devem ser sentidas no sentido larrossiano, a imagem 3 nos remete ao prazer do ato de brincar – ao vermos as crianças se sujarem de barro – e
ao que ele em si propicia em termos de contato humano por meio do toque, gerando “sons”, “sabores”, “cheiros”, “paixões” e
outros tantos tipos de emoções e sensações que possam não só constituir nossas experiências, como lembranças significativas que nos definem. Ao buscar o entendimento da imagem como representação do que foi sentido, trazemos a perspectiva do
“entrecruzamento de suas possibilidades miméticas, narrativas e expressivas.” (GARCIA, 2005, p. 42).
As imagens do “banho de lama”, enquanto personagens conceituais, falam por si, enunciam-se, dialogam, trazem novos sentidos para as práticas curriculares, permitindo reinventar a escola, a experiência e o saber. Entendemos que ao operarmos
com os saberes e sentidos que as professoras expressam, dialogando e negociando esses sentidos nos coletivos, podemos
contribuir com processos de formação que expressem sentidos de docência política, social, responsiva e ética. Isto porque,
essa perspectiva na formação pode contribuir para o entendimento de seu trabalho como constituído em um ‘espaçotempo’ de
produção de saberes por meio do diálogo e de momentos de encontros que os fortaleçam como grupo.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas narrativas e conversas os sujeitos falam de si e elaboram sentidos ao vivido, remetendo-nos ao saber da experiência e
à enunciação. A palavra narrada e o sentido da experiência não são constituídos à priori no sujeito, mas por meio de suas
relações culturais, afetivas, e intersubjetivas, em que as relações de alteridade evidenciam-se. Desse modo, não há um “eu”
isolado, ele se constitui com o outro por meio da linguagem e da interação, as experiências advindas desse processo serão
ressignificadas por cada um, formando o que lhe é singular.
Ao se propor trazer as narrativas e conversas e o vídeo-imagem para a discussão de um trabalho de formação e pesquisa realizado com professoras, buscou-se trazer os saberes das professoras e reconhecer, ao mesmo tempo, tanto a experiência como
produtora de saberes, quanto os sujeitos delas com suas singularidades, capazes de produzir outros saberes em encontros e
diálogos. O diálogo, seja das professoras com a narrativa imagética do vídeo, seja entre as professoras quando, ao ouvirem
uma colega elaboram suas colocações e percepções a partir de um ponto de vista diferente do inicialmente assumido, torna-se, assim, elemento fundamental para pensarmos a formação.
O caminho que vem sendo percorrido nos processo de pesquisa e formação com as professoras vem apontando que a produção de sentidos e saberes docentes pode ser potencializada e mesmo provocada de forma mais sistemática, considerando-se
os diferentes aspectos do que se pretende discutir e tecer com as professoras. Pelo trabalho com as narrativas docentes. Esse
trabalho mostra-se, ainda, ampliado em termos de possibilidades e de intensidade nos deslocamentos e produção de outros-novos saberes e sentidos a partir do uso de imagens e vídeo-imagens que corroborem perspectivas e práticas alternativas às
visões hegemônicas sobre a escola e o currículo.
Entendemos que o estudo e as ações de formação a ele articuladas caminham no sentido de escolhas políticas e epistemológicas com relação aos saberes na formação de professores e nos currículos. Esse movimento vem buscando afinar-se ao
procedimento sociológico de tornar as “ausências em presenças” (SANTOS, 2002) considerando que tanto os saberes não
hegemônicos, quanto aqueles saberes que emergem ou podem emergir a partir das memórias, narrativas e práticas docentes,
encontram-se comumente invisibilizados pelos modos clássicos de produzir conhecimentos sobre as escolas e sobre a formação de professores. Buscando pensar com as escolas e com as professoras, entendemos ser possível fortalecer as alternativas
a partir das inúmeras possibilidades geradas no presente das práticas docentes. Nesse sentido, entendemos ser necessário
reconhecer a horizontalidade entre os saberes, no caso, o saber vindo da experiência docente, que também se elabora com as
memórias das professoras, e pode ser continuamente reelaborado por meio das narrativas e conversas nos processos formativos (GARCIA, 2015).
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RESUMO
Gradativamente as pesquisas que tentam compreender fenômenos complexos produzem um deslocamento de dentro de um
campo disciplinar restrito e procuram relacionar os fenômenos com o mundo onde está contextualizado sob a perspectiva de
diversos referenciais teóricos, epistemológicos e metodológicos. Nesse sentido Froes Burnham (2012) esclarece que o Analise Cognitiva ( AnCo) instala-se na procura de encontrar e desenvolver meios que excedam as dificuldades epistemológicas
ainda não superadas através da tradução, transdução e diálogo entre grupos / comunidades que se estruturam em torno de
sistemas com outros (grupos / comunidades) organizados segundo sistema(s) distinto(s). O Analise Cognitiva ( AnCo) instala-se na procura de encontrar e desenvolver meios que excedam as dificuldades epistemológicas ainda não superadas através
da tradução, transdução e diálogo entre grupos / comunidades que se estruturam em torno de sistemas com outros (grupos
/ comunidades) organizados segundo sistema(s) distinto(s). AnCo inaugura uma esperança de que o conhecimento possa
transformar-se em um bem público, mediante formas de entendimento coletivamente elaboradas visando ao exercício compreensivo, real e efetivo de cidadanias. Num processo próprio, gradativo e mutante de abordagem para a produção de sentido
e difusão de conhecimento, a pesquisadora como analista cognitiva, “coreografa” seu proceder, ao acionar referenciais, ao
estabelecer conexões, e ao observar metáforas visuais na construção da compreensão do campo da pesquisa. Este desenho
de análise sustentado na crítica da hegemonia, da homogeneidade e redução da ciência, potencializa o valor dos questionamentos sobre os significados, sentidos simbólicos, práticas e experiências ético/estéticas, bem como os valores culturais que
também resinificam as construções culturais na Abya Ayala1.
Palavras chave: analise cognitiva, imagen, cultura, produção de sentido
1. INTRODUÇÃO
Gradativamente as pesquisas que tentam compreender fenômenos complexos produzem um deslocamento de dentro de um
campo disciplinar restrito e procuram relacionar os fenômenos com o mundo onde está contextualizado sob a perspectiva de
diversos referenciais teóricos, epistemológicos e metodológicos. Nesse sentido Froes Burnham (2012) esclarece que o Analise
Cognitiva ( AnCo) instala-se na procura de encontrar e desenvolver meios que excedam as dificuldades epistemológicas ainda
não superadas através da tradução, transdução e diálogo entre grupos / comunidades que se estruturam em torno de sistemas com outros (grupos / comunidades) organizados segundo sistema(s) distinto(s). Como Fröes Burnham explicita, AnCo
inaugura uma esperança de que o conhecimento possa transformar-se em um bem público, mediante formas de entendimento
coletivamente elaboradas visando ao exercício compreensivo, real e efetivo de cidadanias.
AnCo, portanto, leva implícita uma carga conceitual e do imaginário dos pesquisadores ao se apropriar e (re)significar diferentes referenciais2 do campo ampliado das Ciências Cognitivas, trabalhando com conceitos, relações conceituais e processos
em ocorrência, bem como a desconstrução destes, o que obriga a reconsiderações ou reconfigurações contínuas. Assim, Arte
e Cultura Visual podem favorecer e contribuir para a compreensão e divulgação de métodos e resultados de pesquisas que
incluem a utilização das tecnologias do visual. Estas tecnologias, presentes nas narrativas e poéticas da produção contemporânea podem intervir de maneira privilegiada nas relações entre os sujeitos porem também contribuem a produzir novas
maneiras de usos e recursos quotidianos.
Num processo próprio, vagaroso e arriscado de abordagem para a produção de sentido e difusão de conhecimento, a pesquisadora como analista cognitiva, “coreografa” seu proceder, ao acionar referenciais, ao estabelecer conexões, e ao observar
metáforas na construção da compreensão do campo da pesquisa.
1. Nome usado neste documento para definir America Latina e proclamado nome próprio do continente americano na reunião do conselho Mundial de Povos
Índios, realizada em Port Alberni, Canada, 1975 (Fornet Bentancourt, 2004, p. 49)
2. O complexo conceitos-estruturas-processos metodológicos-contextos encontra-se envolvido nas dinâmicas de construção do conhecimento ampliado
(Fröes Burnham, 2012).
IMAGEN, CULTURA Y PRODUCCIÓN DE SENTIDO

167

Este desenho de análise sustentado na crítica da hegemonia, da homogeneidade e da redução da ciência, potencializa o valor
dos questionamentos sobre os significados, sentidos simbólicos, práticas e experiências ético/estéticas, bem como os valores
culturais que também resinificam as construções culturais na Abya Ayala3.
Por conta disso é preciso advertir sobre o sentido que têm as construções de conceitos, conteúdos, sentidos, significações e
as formas como eles são inseridos socialmente nas implicações, projeções e as construções de mundo, horizontes de sentido
que orientam as construções de sentido dos sujeitos contemporâneos e permitem reconhecer as relações de poder que estão
implícitas por trás dos discursos.
2. PONTO DE PARTIDA
Para justificar a descrição do analista cognitivo se parte da seguinte ideia conceitual: “O Analise Cognitivo é um campo complexo (multirreferencial, polissêmico, polilógico, pluridimensional) de trabalho com/sobre o conhecimento e seus imbricados
processos de construção, organização, acervo, socialização que inclui dimensões entrelaçadas de caráter teórico, epistemológico, metodológico, ontológico, axiológico, ético, estético, afetivo e autopoiético que busca o entendimento de diferentes
sistemas de estruturação do conhecimento e suas respectivas linguagens, arquiteturas conceituais, tecnologias e atividades
específicas, com o propósito de tomar estas especificidades em bases para a compreensão mais ampla do mesmo conhecimento, com o compromisso de traduzi-lo, reconstruí-lo e difundi-lo com perspectivas abertas ao diálogo e a interação entre
comunidades vinculadas a esses diferentes sistemas, de forma a tornar em conhecimento público aquele de carácter privado
que é produzido por essas comunidades, mas que é também de interesse comum a outros grupos / comunidades/ formações
sociais amplias” (Froes Burmham, 2012: 34)
De esta forma AnCo inaugura uma esperança de que o conhecimento possa vir a ser um bem público, mediante acordos
coletivamente organizados no sentido de fomentar um exercício inclusivo, ativo e legítimo de cidadania. Para contribuir a
compreensão de AnCo opta-se por duas formas discursivas: a escrita e a imagética e nesse sentido recomenda-se observar a
articulação do texto com as imagens que o acompanham. Assim a fotografia 1 destaca a importância da imagem e da palavra
na vida quotidiana dos habitantes da Abya Yala.
O analista cognitivo se focaliza em momentos, processos ou fenômenos que se produzem nas articulações de diferença e que
contribuem a enriquecer a compreensão do contexto. Interessa conhecer “de que modo se formam os sujeitos nos entre- lugares” (Bhabba, 2010: 43).
Como uruguaia pesquisadora no Doutorado Multiinstitucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento na Universdade
Federal de Baia, assumo a palavra como mulher uruguaia, docente universitária, artista têxtil em um contexto de difusão
massiva das TICs na educação. Neste processo de produção de sentido, na justificação da Analise Cognitiva se opta então por
realizar uma metodologia demonstrativa de mostrar e fazer. Tanto na pratica quanto no exercício da docência, a experiência
demonstra que aprender desde o vivencia do fazer resulta uma tentativa ou ensaio próprio e apropriado para cada sujeito.
Fig. 1. Fotografia de fragmento da obra do grupo da Faculdade de Arquitetura, Universidade. de Chile, XXX Bienal de São Paulo,
2013 (Fonte: a autora)

3. Nome usado neste documento para definir America Latina e proclamado nome próprio do continente americano na reunião do conselho Mundial de Povos
Índios, realizada em Port Alberni, Canada, 1975 (Fornet Bentancourt, 2004, p. 49)
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O Analista Cognitivo pesquisa a emergência dos interstícios, a sobreposição e o deslocamento de domínios da diferença
(Fig.2), mais também interessa conhecer o lugar desde o qual se fala (Fig.3, 4).
Fig. 2. Obra de Franz Mon, XXX Bienal de Arte de São Paulo (Fonte: a autora)

Fig. 3. Fotografia de fragmento da obra do grupo da Faculdade de Arquitetura, Universidade. de Chile, XXX Bienal de São Paulo,
2013 (Fonte: a autora)

Fig. 4. Fotografia da Instalação de Kriwet na XXX Bienal de São Paulo, 2013 (Fonte: a autora)

Em consequência a analise neste trabalho se faz desde o exercício pratico reafirmando que o Analista Cognitivo trabalha sobre
as formas de construção e difusão do conhecimento e as relações com o saber.
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3. UM EXEMPLO DE ANCO
Desde a surpresa pelo achado e o incômodo com a cultura (ideologia) a conexões entre diferenças e coincidências constituem
a base de revelações e reconstruções em um momento de estranhamento. Nas vivencias em Salvador de Bahia, observam-se
analogias e divergências entre os “Cultos de Posesión” de Uruguai e Argentina e o Candomblé baiano.
Nota-se que existe acordo dos investigadores em reconhecer que as comunidades religiosas de origem africano em Uruguai e
Argentina, procedem ou provêm das raízes brasileiras (Pi Hugarte, R. e col.1998). Os “cultos de posesión” começam a manifestar-se primeiramente em Uruguai e logo em Argentina nos anos 1960-1970. A descrição corresponde a Alejandro Frigerio em
sua pesquisa sobre “O papel da escola uruguaia na expansão das religiões afro brasileiras na Argentina” no livro de Pi Hugarte
(1998: 75, 98 ).
Na pesquisa de Frigerio, o pai Daniel de Shangó (uns dos primeiros batuqueiros uruguaios da escola brasileira) explica a forma
como aprenderam a realizar festas publicas de batuque. O investigador pergunta: “¿Que tem que fazer para ser um bom pai de
santo?”. Daniel de Shangó responde: “Um pai de santo se vê pelas suas obras, tem uma casa de religião e se não faz escola, no
faz filhos com casas, qual é a semente que planta?“ Na figura 5, a fotografia do artista Andrés Penteado contribui a compreender o ambiente dos “cultos de posesión”.
Fig. 5. Fotografia da obra do artista Marques Penteado na XXX Bienal de São Paulo

Daniel de Shangó continua: “Estávamos fazendo coisas com orixás fazia muito tempo, mais não fazíamos toques porque não
sabíamos as rezas. O primeiro batuque autêntico que se escutou em Uruguai ocorreu na casa de Noti de Oxalá. Trouxe um
atabaque e também gente de Brasil para fazer batuque e nos começamos a aprender. Eu trouxe um brasileiro Luiz Claudio para
que ensinasse a dançar. Naquele primeiro batuque, eu levei o gravador, registrei tudo e anotei todas as rezas. Depois contratei
o batuqueiro Marcos de Xangó para tocar na minha casa e revisamos todas as anotações, ele corrigiu e começou a ensinar a
meus filhos. Logo os filhos já sabiam como bailar e como cantar uma reza. A Umbanda prendeu com muita força”.
A partir das evidencias se observa que o conhecimento dos rituais para a expansão da religião afro em Uruguai se constrói
essencialmente nas interações entre sujeitos. Manifesta-se um complexo de conceitos- estruturas- processos metodológicos
e contextos envolvidos nas dinâmicas de construção do conhecimento ampliado com outros.
Desde uma mirada em paralaxe que se desloca dos objetivos da pesquisa realizada por Pi Hugarte, a implicação da pesquisadora obriga a reconhecer a intervenção da vida afetiva e imaginaria de cada sujeito ligado a um sistema de crenças e expressões religiosas próprias de sua socialidade.
O conceito de “socialidade do cotidiano” (Maffesoli, 2010:10 ) adquire significação na sociedade contemporânea pela sua
estrutura complexa e orgânica. O autor explica que o povo se diferencia do proletariado de classes que predomina na Modernidade, aprisionado numa historia em processo.
Por tanto, Maffesoli aplica a metáfora da tribo para responder a valorização de cada pessoa como integrante da sociedade
no processo de des- individualização que ocorre em domínios culturais, ideológicos, religiosos, artísticos, científicos. A característica essencial do tribalismo é um sentimento de pertencimento, de horizontalidade nas relaciones, e simbiose afetiva
que respondem a processos de subjetivação próprios e apropriados aos sujeitos na cultura da tribo. O social é resultante da
determinação socioeconômica de base funcional e contratual estável.
A socialidade se fundamenta na ambiguidade e imprecisão da estruturação simbólica quando os sujeitos estão entregues a
si mesmos e a um sentimento partilhado em rede, com base no que é emocionalmente comum. Na socialidade descobrem-se
reflexos míticos e poéticos, assim como o sentido do sagrado frequentemente dissimulado nas atividades mais corriqueiras e
prosaicas, na cotidianidade. As formas de socialidade encontradas são compartilhadas e discutidas introduzindo uma sociologia da ação que inclui a “razão sensível” de Maffesoli. A traves dos textos da pesquisa do grupo de Pi Hugarte, observa-se que
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o conhecimento sobre os toques e a religião se socializa. Porem o passado não é usado para estafar os outros e os direitos
de autor ficam de lado. A autoridade não se sustenta no vertical e quantitativo mais no horizontal e qualitativo, nos atos de
representação. Isto aparece manifestado na imagem da obra de Andres Penteado na figura 6.
Fig. 6. Fotografía da obra de Andres Penteado na XXX Bienal de São Paulo

4. CONCLUSÕES
Na proposta de “abordagem transversal e escuta sensível em ciências humanas” Barbier (2007: 27) reconhece a importância
do imaginário nos planos científico, filosófico e poético. A abordagem transversal é uma abertura para a vida social, política,
afetiva, espiritual que faz da pesquisadora na interação com o objeto de pesquisa, um ser-sendo- com e todos estes fatores
exigem como complemento um olhar em paralaxe.
Na contemporaneidade, surge à necessidade de construir relações que brindem a possibilidade de apreender os fenômenos
a partir de processos que ajudem a associar e a distinguir, reconhecendo os vários níveis de realidade, evitando reduções
limitantes e habilitando a possibilidade de diálogo entre disciplinas ou áreas de conhecimento. AnCo trabalha com conceitos,
contextos e relações conceituais, isto exige uma implicação da pesquisadora e o reconhecimento do conhecimento como
construto cultural enquanto negociação de sentido, em relação com as representações simbólicas distintas e particulares dos
contextos de referência dos sujeitos e dos processos intrínsecos de socialização do conhecimento.
Neste trabalho se apresenta a Analise Cognitiva, na práxis do ser sendo na “interculturalidade” ( Fornet Bentancourt, 2004) da
Abya Yala e considerando o campo de sentido da ancestralidade nos “Cultos de Posesión” em Uruguai e Argentina. Na figura
7 mostra-se um mapa conceitual das articulações realizadas no percurso do trabalho como exemplo de Analise Cognitivo.
Fig. 7. Mapa conceitual da forma de trabalho de AnCo.
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AnCo demanda que o sujeito saia de si mesmo para de fato ver o que está acontecendo. Implica ir além: tomar distancia espacial. Ir além e passar o limite, estar no plano do incognoscível, irrepresentável e isso exige criação com um retorno sempre ao
real, uma noção de transgressão e conspiração em relação a socialidade. É imperativo descobrir as representações que circulam nos contextos de conhecimento onde nos identificamos mais também é preciso que os outros também se identifiquem.
Trabalha-se em campos de experiência próprios e apropriados para incorporar a riqueza e a experiência que surgem em ambientes de vida diversos. Os conceitos são acordados e se constroem a partir da linguagem para o acordo. Nesse sentido, o
analista cognitivo se vê exigido a especificar o campo do conhecimento e a linguagem que de alguma forma estrutura o conhecimento devendo incorporar referenciais, estabelecer conexões, e propor metáforas na construção da compreensão do campo.
A importância da contextualização do pesquisador com um campo de análise que não lhe é próprio se associa a implicação,
a abordagem de um sistema multirreferencial e a intencionalidade de conceber a forma de saber, que leva em conta o sujeito,
o seu contexto e a forma como está surgindo o discurso. Assim as imagens estéticas mostram um tempo ético de narração:
exibem relações do interior (processo de subjetivação) como uma externalidade que tem opacidades implícitas.
Viver em um mundo estranho é encontrar as ambiguidades encenadas na ética da estética, representadas nas obras de arte em
definitiva contribuem a afirmar um profundo desejo de solidariedade humana. Nesse sentido, na perspectiva multirreferencial
a questão do conceito impregna-se muito densamente pela implicação do sujeito e ele só vai existir através do conhecimento.
A própria origem etimológica da palavra: implicar (“plicare” significa dobrar, dobrar sobre si próprio) traz em si a ideia de reflexividade sobre o sujeito. Já se viu que sem conhecimento não existe sujeito e a pesquisadora implicada é um sujeito epistêmico,
que, ao gerar conhecimento, é produzido na interação com ele. Essa interação aparece representada na obra de Bruly ( Fig. 8)
Fig. 8. Fotografia da obra de Bruly, Costa de Marfim

AnCo então se constrói como campo ao considerar o “fazer” na convergência com a multirreferencialidade e a intencionalidade do sujeito no processo de pesquisa. A pesquisadora implicada se autoproduz e contribui para o conhecimento tentando
compreender o processo complexo como uma unidade, mas reconhecendo que a unidade é multidimensional. Assim emerge
o conceito de ente cognitivo complexo: ser-com-plexus como resultado de uma ontologia da complexidade. A pesquisadora
como observadora da socialidade, ser humano em aberto co/ cria para a compreensão do real. Diante disso na construção
do agenciamento de AnCo é preciso a captação de interfaces cognitivas entre personagens conceituais e figuras estéticas
em quanto agentes de enunciação (Deleuze, G., Guattari, F., 1992:56 ) focados nos acontecimentos, fluxos, em cada situação
interativa, aproveitando diferentes formas de produção de sentido.
O surgimento dos “Cultos de Posesión” reafirma a existência de uma cultura afro, distante da ideia que outras religiões como os
pentecostais, evangelistas e alguns católicos sustentam. Para eles os “Cultos de Posesión” supõem uma satanização do mundo por invocar “espíritos malignos” e sacrificar animais. Concluindo, o caráter denso e multidimensional das praticas culturais
e religiosas afro em Uruguai exigem uma forma de analise e interpretação para lograr uma visão artística e religiosa ampla e
satisfatória. O caráter denso do fenômeno social estudado implica conhecer manifestações e formas artísticas como canto,
musica, dança, expressão plástica e suas inter-relações. Resulta difícil compreender a complexidade do real si não se atende
a socialidade dos sujeitos. Por encima dos “Cultos de Posesión” prima a necessidade de pertencimento a uma nação africana.
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Na Analise Cognitiva realizada confluem dimensões entrelaçadas de caráter teórico, epistemológico, metodológico, ontológico, axiológico, ético, estético, afetivo e autopoiético para contribuir ao entendimento de um conhecimento sobre os “Cultos de
Posesión” em Uruguai e suas respectivas linguagens e atividades específicas, com o propósito de tomar estas especificidades
em bases para a compreensão mais ampla do mesmo conhecimento, com o compromisso de traduzi-lo, reconstruí-lo e difundi-lo com perspectivas abertas ao diálogo e a interação entre comunidades vinculadas de forma de contribuir ao conhecimento
público aquele de carácter privado que é produzido por essas comunidades, mas que são também de interesse comum a outros
grupos / comunidades/ formações sociais.
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RESUMO
Esse texto trata dos percursos investigativos que trilhei como pesquisadora orientada pelo ensino de arte pós-moderno para
reconhecer práticas poéticas e estéticas do artista/estudante morador do campo e trabalhador rural Daniel Francisco de
Souza. Desconectadas de práticas artísticas tradicionais disseminadas, as práticas dele me levaram a fazer uma aproximação entre história cultural e a crítica da cultura visual numa abordagem sociobiográfico-poético-científica. As conclusões
dessa experiência apontam que as práticas poéticas e estéticas de Daniel Francisco não refletem o bucólico rural como algo
intocado. Num entrecruzamento dinâmico, as “estruturas de sentimento” do artista/camponês, do artista/professor (Afonso)
e da professora/pesquisadora (Raquel) se materializam na obra de Daniel entendida como conteúdo histórico decantado. A
pesquisadora e o artista apresentam traços comuns: são catadores; suas produções revelam uma aproximação do trabalho
com sucata na arte e na academia; mesmo que momentaneamente, vivem asilados no aconchego das fronteiras ou nas bordas, de onde se vê melhor o centro. Nesses espaços certas estruturas e certos códigos normativos, ao entrarem em coalizão,
fragmentam as estratégias preestabelecidas e estimulam a criação de táticas de sobrevivência.
Palavras-chave: poética rural, cultura de fronteira, estrutura de sentimento, sociobiografia.
ABSTRACT
This text deals with research actions I performed as a researcher guided by postmodern art teaching aiming to recognize poetic
and aesthetic practices of Daniel Francisco de Souza, an artist/student who lives in the countryside and works in rural activities. Disconnected from disseminated traditional artistic practices, his practices led me to make an approximation between
cultural history and the criticism of visual culture in an approach that is sociobiographical, poetic and scientific at the same.
Conclusions derived from this experience pointed out that Daniel Francisco’s poetic and aesthetic practices do not reflect the
bucolic aspect of countryside as something untouched. In a dynamic intercrossing, the “structures of sentiment” of the artist/
peasant, the artist/teacher (Afonso Lana) and the teacher/researcher (Raquel) materialize in the work of Daniel understood as
a historical content decanted. Researcher and artist keeps similar attributes: they are “ragpickers”; their productions reveal an
approximation of work with scrap in art and in academy; even though shortly, they live exiled in the coziness of borders or in
boundaries, where the center is best seen. In entering into coalition in these spaces, certain structures and normative codes
split established strategies and stimulate the creation of survival tactics.
Keywords: Rural poetics; border culture; sentiment structure; sociobiography

A fim de articular campos da cultura popular e erudita com as artes e as representações, este texto se apresenta como resultado de uma pesquisa mais ampla desenvolvida na perspectiva de construir conhecimentos históricos fundados em abordagens
historiográficas das práticas e representações culturais. O trabalho explora a possibilidade de aproximar a história cultural da
cultura visual — isto é, de sua crítica — numa abordagem sociobiográfica — ou seja, para lançar um “olhar político”, na expressão conceitual de Sarlo (1997), que reflete não só sobre questões da arte e cultura; também sobre a posição dos intelectuais
na contemporaneidade (1997). Nesse sentido, o estudo aqui apresentado expõe experiências educativas representativas de
um processo de transição no ensino de arte: do moderno ao pós-moderno, tomando como base a atividade escolar de alunos
da Escola Municipal Olhos D’água, 1 situada no meio rural de Uberlândia, MG. Para tanto, valho-me das minhas experiências
como educadora e da prática “poética”2 (PAREYSON, 2001, p. 16) na arte visual de Daniel Francisco de Souza, que foi meu
aluno nessa escola e se tornou artista. Proponho um diálogo com a obra e uma série de outras narrativas visuais do artista/
estudante. Tomadas simultaneamente como documentos e objetos a ser estudados, foram criadas numa cultura rural em
diálogo com o ensino formal de arte em duas fases. A primeira, de 1992 a 1996, ao cursar o nível fundamental na Escola Municipal Olhos D’água, quando fui sua professora de Arte; a segunda, entre 2008 e 2010, ao cursar a graduação em Artes Visuais
1. O ensino de arte foi implantado na rede municipal de Uberlândia em 1990: de início, na zona urbana; a partir de 1991, no meio rural. Em 1992, após ser
aprovada em concurso público, iniciei meus trabalhos como professora de arte nessa escola.
2. Diferentemente da estética (a estética é o que já foi proposto, o que já foi colocado de experiência pelo artista), a poética tem caráter programático e operativo. O programático não deve ser confundido com regra ou lei imposta, pois é o programa do artista ou da corrente artística a que este se filia.
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da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Assim, o que ocorreu na escola migra para universidade na bagagem de Daniel,
especificamente no período em que criou a obra Fauna do imaginário, 3 sob orientação do professor Afonso Lana.4
Daniel Francisco nasceu em 1983, numa casa do meio rural uberlandense. O pai era trabalhador do campo; a mãe, dona de
casa que tinha habilidades manuais para costura, bordado e crochê (atividades deixadas de lado desde que foi acometida por
surtos de esquizofrenia, quando Daniel tinha ainda 6 meses de idade). Ele passou a infância e adolescência na roça. Começou
a trabalhar na lavoura e nos serviços domésticos com seu pai e com o irmão, Diego de Souza, com quem fazia um sistema de
revezamento quando estudava na escola Olhos D’água, tempo em que fui sua professora na infância e adolescência. Enquanto
um ia à escola, o outro cuidava da mãe doente. Nessa escola, ele teve contato com o ensino de arte institucionalizado, nas
aulas de Educação Artística. Após se graduar, começou a trabalhar como professor, tatuador e trabalhador rural — às vezes
descarregava caminhões na Central de Abastecimento de Uberlândia.
Dito isso, quais seriam os percursos investigativos que uma professora orientada pelo ensino de arte pós-moderno pode
trilhar para reconhecer as práticas poéticas e estéticas de seus alunos, desconectadas de práticas artísticas tradicionais disseminadas? A hipótese deste estudo é que o ensino de arte pós-moderno5 (EFLAND, 1998), que chega ao Brasil pela Proposta
Triangular6 (BARBOSA, 1998), exerce papel de destaque nas nossas práticas artísticas e educativas e que a poética do artista
Daniel Francisco pode ser caracterizada como de fronteira. Representa a expressão pessoal e social de uma “nova” ruralidade,
com suas lutas simbólicas e outros aspectos importantes da cultura local.
O interesse deste trabalho se fundamenta na necessidade de integrar o tema do estudo e o método de pesquisa a ser “inventado” ao corpus de pesquisas que permita elaborar discussões num campo da historiografia que se interessa cada vez mais
pelas biografias e por fontes visuais. Essas discussões vêm sendo retomadas pelo campo da história cultural em diálogo com
a cultura visual na busca de criar métodos de leitura de imagens que possam ir além do campo restrito da pesquisa em arte.
A intenção é tomar a cultura como traço que define o estudo para uma proposta bem mais ampla que a de leitura de imagens
baseada no formalismo perceptivo e semiótico.
Nessa perspectiva, não basta inserir nas reflexões imagens até hoje ausentes do circuito acadêmico ou dos outros universos
da arte; tampouco basta falar de objetos desconectados de uma prática cultural mais ampla. Antes, é fundamental pensar no
contexto de quem cria e nos contextos de recepção e circulação dos objetos frutos de tais práticas poéticas. É preciso criar
formas de teorizar a visualidade, ou seja, métodos próprios de análise conforme a vivência e o interesse de cada um e as
limitações e potencialidades de quem se propõe a isso. Como quer Hernandez (2007, p. 28), “Ainda que haja muita produção
sobre as questões visuais, não há quase formulações sobre métodos de interpretação e de como usar esses métodos nem
para a pesquisa, nem para a educação. E não me refiro apenas a métodos que poderíamos denominar de tradicionais que tem
por base o estudo da forma e do conteúdo, a iconografia e a iconologia, e aqueles que fazem parte da semiótica estruturalista.
Refiro-me aos métodos de interpretação e de investigação surgidos a partir do debate pós-estruturalista e das contribuições
da história cultural da arte, dos estudos culturais, dos estudos feministas e dos meios, entre outros saberes”.
Para Raymond Williams (1979), nas artes visuais a arte pode ser entendida como consciência, experiência e sentimento que,
num certo sentido, foram atraídos para formas fixas. As artes visuais podem ser compreendidas da maneira como as entende
Williams se ocorrerem por meio da concepção de estética do cotidiano citada por Shusterman (2012, p. 1): aquela que “[…]
compreende o sentido perceptivo presente na raiz do sentido estético […]”; esse autor “[…] enfatiza que tal experiência estética
é assunto de consciência, atenção integral, essencialmente conectada, transforma uma experiência comum em uma experiência intensa”.
Dito isso, falar de um ensino de arte afinado com essas concepções requer partir para outra discussão nesta análise filosófica,
histórica e sociológica. Nos anos 1980 houve um marco importante no ensino de arte no Brasil: a Proposta Triangular, defendi-

3. Fauna do imaginário alude a uma figura de linguagem usual apropriada pelo artista para denominar sua produção. Trata-se da produção estética/visual para
o trabalho de conclusão de graduação com exposição de obras visuais apresentado por Daniel Francisco de Souza, em 2010, como exigência para obter diploma do licenciado em Artes Visuais na Universidade Federal de Uberlândia. Ao mesmo tempo, fonte e objeto de estudo, este trabalho desencadeou o processo
criativo para a pesquisa descrita neste estudo.
4. Afonso Celso Lana Leite, professor e artista plástico, nasceu na cidade de Rio Casca, Minas Gerais, em 7 de outubro de 1944. De 1967 a 1969, estudou veterinária na UFMG, em Belo Horizonte. Em 1969, foi preso pela ditadura militar. Em janeiro de 1971, foi exilado no Chile. Entre os anos de 1971 e 1973 estudou
artes plásticas na Escuela de Bellas Artes em Santiago, depois na Hochschule für bildende Künste, Alemanha. Em 1981, retornou ao Brasil, beneficiado pela
anistia. Desde 1982 lecionou no IARTE. Aposentou-se em 2012.
5. O ensino de arte pós-moderno é aquele em que os sistemas de valores associados com a modernidade — “centralidade”, “unidade” e “homogeneidade” — são
contestados pelas características associadas com a pós-modernidade: “descentralidade”, “multiplicidade” e “heterogeneidade”.
6. A Proposta Triangular é uma abordagem que deriva de um esforço dialogal entre o discurso pós-moderno e o processo consciente de diferenciação cultural, também pós-moderno, no ensino de arte. Como ação reconstrutora, foi sistematizada no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo
(1987–93), tendo como meio a leitura de obras de arte originais. De 1989 a 1992 foi experimentada nas escolas da rede municipal de São Paulo, tendo como
meio reproduções de obras de arte e visitas aos originais do museu.
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da e divulgada por Ana Mae Tavares Barbosa (2005; 1998; 1989; 1978), que nos orientou para uma ênfase maior na produção
do conhecimento-emancipação, sobrepondo-se ao que estávamos submetidos desde a implantação do ensino de arte no Brasil
em sua forma de conhecimento-regulação.
Para Boaventura Sousa Santos (2003), o paradigma da modernidade comporta essas duas formas de conhecimento inscritas
na matriz da modernidade eurocêntrica, em que o conhecimento-emancipação é uma trajetória entre um estado de ignorância
designado por colonialismo e um estado de saber designado por solidariedade. O conhecimento-regulação é uma trajetória
entre um estado de ignorância designado por caos e um estado se saber designado por ordem. O projeto da modernidade
propunha equilibrar essas duas formas de conhecimento. Mas ocorreu que o conhecimento-regulação se sobrepôs ao conhecimento-emancipação, assim como nos dois pilares que sustentam o projeto da modernidade, em que o pilar da regulação e seus
princípios dominaram o da emancipação e suas lógicas. Nessas duas formas de produção de conhecimento, estão embutidos
dois conceitos distintos de experiência (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007).7
Nada de tão significativo pôde ser visualizado nos anos anteriores com enfoque no multiculturalismo — entendido como movimento social e abordagem curricular que possibilita ao educador avançar rumo ao ensino de arte pós-moderno, que inclui valores da estética do cotidiano de culturas ocidentais e não ocidentais até então ocultos ou pouco valorizados. Logo, as propostas
de ensino anteriores não criaram tensões nem grandes contradições explícitas; ficaram veladas e explodem na atualidade com
as discussões em torno dos tipos diferentes de multiculturalismo afinados com versões regulatórias ou emancipatórias.
As versões emancipatórias do multiculturalismo baseiam-se no reconhecimento da diferença e do direito à diferença e da coexistência ou construção de uma vida em comum além de diferenças de vários tipos. Essas concepções de multiculturalismo,
em geral, estão ligadas a “espaços sobrepostos” e “histórias entrelaçadas” — como se lê em Santos (2003, p. 33, citando SAID,
1994). São produtos de dinâmicas imperialistas, coloniais e pós-coloniais que puseram em contato metrópoles e territórios
dominados, além de criar condições históricas de diásporas e outras formas de mobilidade.
Desde 1990, a Proposta Triangular exerce influência no ensino de arte nas instituições de ensino da cidade de Uberlândia, assim como noutros lugares do Brasil. No início, foi de forma tímida, confusa. Era um pensamento novo que ainda estava sendo
digerido. Ao ser reconstruída conforme os espaços institucionais do poder-saber e adaptada em dado momento histórico, a
Proposta Triangular se dividiu em duas vertentes, cada qual enfatizando uma das duas formas de conhecimento apontadas
por Santos.
Na primeira vertente, a ênfase incidiu no conhecimento-regulação, que se consolidou, pois a busca de reconhecimento do
ensino de arte como conhecimento acabou numa tentativa de nivelar a arte com a ciência moderna; e nessa realidade foram
gerados projetos relacionados com modos de regulação das diferenças no quadro de exercício da hegemonia, encobrindo relações conflitantes entre culturas e distanciando-se das culturas diferentes e suas formas de expressão. No âmbito escolar, a
experiência estética pode ter sido regulada pelos padrões de uma história da arte perpetuada na bibliografia disponível no país
que privilegiava nomes e obras já consagrados no sistema de arte. Pode ter se distanciado da experiência do cotidiano nas
duas formas já apresentadas por Shusterman; ou seja, pode não ter havido uma aproximação da arte com a vida. Ao contrário,
promoveu-se um distanciamento.
Na segunda vertente, existe uma tentativa de gerar projetos emancipatórios e contra-hegemônicos que buscam a relação do
ensino de arte com as culturas e formas distintas de expressão e conhecimento. Buscam-se o diálogo intercultural e o reconhecimento de incompletude mútua, não como forma de desmoralização e enfraquecimento moral ou de carência de algo,
justificando assim os processos coloniais; mas, ao contrário, como quer Boaventura Santos ao se referir à hermenêutica diatópica. É pela tradução — que ele designa como hermenêutica diatópica — que uma necessidade, uma aspiração, uma prática
em dada cultura podem ser tornadas compreensíveis e inteligíveis noutra. Essa tradução ocorre em um diálogo intercultural de
universos culturais diversos. Tais universos de sentido consistem em constelações de topoi, os lugares-comuns retóricos mais
abrangentes de certa cultura. A hermenêutica diatópica se baseia na ideia de que os topoi de dada cultura, por mais fortes que
sejam, são tão incompletos quanto a cultura a que pertencem (SANTOS, 2003).
Enfatiza-se aí a busca pelo conhecimento-emancipação que implica um autoconhecimento — as relações de poder advindas
desse processo se transformam, assim como as práticas educativas. O autoconhecimento dos atores envolvidos — professores e alunos — nessas práticas aproxima a arte da vida e das duas formas de experiência da estética do cotidiano.

7. Refiro-me aqui aos conceitos de experiência em Edward P. Thompson e em Michael Foucault apresentados por Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que
tematiza as diferenças substanciais entre o pensamento marxista do primeiro e o pensamento pós-estruturalista do segundo. Tendo em vista o que cada um
defende, ele demonstra como estão em campos opostos no que tange à filiação ao pensamento ocidental. Para Thompson, a experiência é predominantemente econômica; após críticas recebidas, ele propõe duas formas de experiência: a primeira — a experiência anterior — seria a consciência, material e social; a
segunda, a experiência trabalhada pela consciência e pela cultura. Nessa divisão que deu origem à história social e à história cultural, a cultura (superestrutura) continua a ser pensada como nível subordinado do real (estrutura). Para Foucault, a experiência não se separa da consciência que dela se tem.
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Em todos esses momentos houve tensão interna em cada instituição envolvida8 e entre elas; tensão decorrente das formas de
conhecimento que as propostas relativas ao ensino de arte poderiam gerar, permeadas por noções diversas de arte e cultura
embutidas em seus discursos. Instituições não são abstrações. São o reflexo paradigmático de seus representantes. No decorrer desses anos, se houve, por um lado, distanciamento da dialética da dupla triangulação da Proposta Triangular (BARBOSA,
1998) — que, ao ser aplicada, fechava-se no vértice da leitura de imagens numa versão regulatória; por outro, como professora
de arte na rede municipal que fui, posso afirmar que a dupla triangulação se desenhava na minha mente (e creio que na de
alguns professores) assim: na primeira triangulação, a leitura da obra de arte (o ver), o fazer artístico (o fazer) e a informação
histórica (o contextualizar) se multiplicariam de forma geométrica, e não aritmeticamente. Portanto, como possibilidades
infinitas que se redesenhariam como uma teia na qual se entrelaçariam formas diversas de analisar imagens, fazeres distintos
e contextos diferentes, logo se entrelaçariam culturas plurais; na segunda triangulação, originada da influência das três abordagens epistemológicas — as Escuelas al Aire Libre, os Critical Studies e o movimento de apreciação estética aliado à DBAE
—, houve diálogo entre essas abordagens e busca de entendimento das escuelas, pois nos identificávamos com o objetivo do
projeto original de ensino de arte do município, que articulava a arte como expressão e cultura; e não só como conhecimento
cientifico.
Noutros termos, entendíamos que a Proposta Triangular se concretiza quando há uma relação dialética entre os vértices multiplicados geometricamente dos dois triângulos. Para tanto, essa relação dialética no ensino de arte ocorre se houver uma relação dialética com a vida no seu sentido amplo. Numa concepção de arte pragmatista, conciliam-se a visão de arte naturalista
(arte como necessidade do homem) com uma visão historicista (arte compõe um projeto político, cultural, histórico). Assim,
a arte pode ser compreendida em conexão com a experiência humana e com seus contextos culturais. E se ela pode conciliar
experiência de vida e processo histórico, o mesmo pode ocorrer com seu ensino.
O procedimento regulatório trata da experiência estética de outros nestes termos: arte é a vida de outros que precisa ser
imitada. Nos projetos emancipatórios, existe um diálogo entre vidas, e nesse sentido a estética do cotidiano atua na vida dos
sujeitos — professores e alunos — em graus distintos: do sentido perceptivo presente na raiz do sentido estético à transformação de uma experiência comum em uma experiência intensa.
Suponho que o trajeto percorrido por mim como professora de arte do ensino fundamental e hoje professora universitária e
pesquisadora pode ser traduzido pela habilidade de desviar. Isso se configura nas metodologias de ensino, nos conceitos de
cultura e arte que sustentam minhas práticas e minha pesquisa, assim como na narrativa sociobiográfica. Além disso, se a
arte não pode ser desconectada da vida, tampouco o ensino de arte pode. Então, o que define a práxis do professor vai além
das teorias sobre o ensino de arte: é sua concepção do que seria arte ou não, o que está relacionado com sua concepção de
experiência e cultura.
Nesse sentido, houve aproximação maior com a estética do cotidiano local do que com a das instituições que compõem o
sistema de arte (museus, escolas, publicações de formação e mercado). Não que se desconsiderassem as referências oriundas
da história da arte; mas foram consideradas para dialogar, e não para regular.
No entanto, não lhes é dada tanta importância a ponto de sufocar os códigos culturais locais. Essas experiências envolvendo
o aluno Daniel e sua professora de arte (eu) estão presentes na arte do artista Daniel Francisco, bem como no estudo aqui
apresentado. Sua obra Fauna do imaginário, entendida como metáfora visual, rompe com a ideia de base e superestrutura e
aproxima-se do pensamento de Foucault à luz no pensamento de Albuquerque Júnior (2007, p. 133; 147): “A experiência não se
separa da consciência que dela se tem […] Ela antes de ser fundante é fundada no ser e na consciência, que são inseparáveis,
cada experiência é uma e só existe como prática enquanto se dá o ato […]. Ela se atualiza a cada acontecer e de nova forma,
produz efeitos imediatos e se esgota, não deixa sementes, deixa ramificações, não conduz substancia, mas intensidade”.
Nem biografia do artista em questão nem “autobiografia pura” — que pode ser entendida como aquela “[…] que nem sempre
incorpora os elementos contextuais, que ancoram a compreensão local e contextual dos relatos de vidas vividas” (FERREIRA,
2006, p. 13) ou “sociobiografia pura”, seja a minha, seja a do artista. Mas — isso sim — uma “[…] narrativa social, e não relato
íntimo” (p. 23). Trata-se de uma narrativa embebida da poética do pesquisador — conforme seu programa — e que, ao procurar compreender a poética do artista, elimina as barreiras entre um e outro. Se a obra do artista Daniel Francisco é fonte e
objeto deste estudo, então ele e eu somos sujeitos, objetos e fontes. Passamos a nos confundir porque nossas poéticas se
aproximam na obra do artista e neste estudo. Não parto do artista para pensar na obra de arte; antes, parto da poética como
instrumento privilegiado para compreender a obra. Também não partiria de mim para pensar na obra científica; ao contrário,
partiria da narrativa, da poética como instrumento privilegiado para compreender o trabalho científico que está diretamente
ligado às correntes científicas e artísticas às quais me filio. Aqui não sou poeta, não faço poesia, mas como pesquisadora que
pesquisa e escreve — elabora conhecimento — tenho uma poética!

8. Essas instituições são: prefeitura de Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia, Associação dos Estudantes e Profissionais de Arte do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba.
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A dinâmica interna da arte de Daniel Francisco, “[…] que é o principal fundamento para se pensar no artista — seus temas,
materiais, técnicas, suas tendências estilísticas e seus compromissos críticos e estéticos, que assume a posição de um fio
condutor […]” (FRAYZE-PEREIRA, 2009, p. 8), é também o fundamento principal para pensar em meus temas, minha bibliografia, meus métodos, minha narrativa, meus compromissos críticos. Existe uma afecção entre o artista e eu que se dá na vida.
Parte de minhas “estruturas de sentimento” — “[…] termo formulado por Raymond Williams para designar a inter-relação entre
estruturas sociais e as maneiras menos tangíveis em que elas marcam a subjetividade dos agentes sociais e dos produtos
culturais que lhes dão concretude” (CEVASCO, 2008, p. 152) — está materializada na obra do artista. Isso porque — cabe frisar
— fui professora de arte de Daniel que participou da rede de relações discursivas e poéticas que construiu sua obra; da mesma
forma, como meu aluno, ele participou da rede de relações discursivas e poéticas que constrói a narrativa histórica deste estudo. Realizei um percurso sociobiográfio, poético e científico para compreender a produção do artista Daniel Francisco e, nesse
percurso, passei a compreender a mim mesma fazendo com que a narrativa científica fosse permeada de crônicas.
Durante esse percurso, esforço-me em aproximar história cultural e cultura visual pela pesquisa sociobiográfica. Se os questionamentos principais feitos se referem à educação em arte relacionada com outras questões importantes; se o ensino da
arte integra os mundos da arte (aspecto a ser considerado além daqueles apresentados por Howard Becker [2010]); e se estes
compõem contextos socioculturais mais amplos, inclusive o mundo do trabalho com todas suas implicações, então convém
entender em nível macro seu papel nesses contextos.
Para tanto, de início recorro a Brent Wilson (2005) para falar do ensino da arte partindo do mundo ocidental europeu e avançando até o Brasil. Relaciono esse ensino com as políticas públicas em educação que acabam por definir a atuação dos deuses
da arte: Mercúrio, Minerva e Bacco; depois, os deuses nativos e os deuses promíscuos. Os três primeiros apresentados por
Wilson e os dois últimos por mim. Esses deuses exercem uma influência na experiência dos professores e seus alunos. Os três
primeiros, em especial, são os que, ao se incorporarem nos professores das instituições educacionais, transmitem, na maioria
das vezes, os valores da cultura dominante pela “tradição seletiva” (HALL, 2011).
Posteriormente, preocupo-me em desvendar como se deu a “tradição seletiva” na Escola Municipal Olhos D’água, como foram
as práticas em sala de aula e como as imagens da história da arte adotadas foram dando lugar à estética do cotidiano, apontando o “campo abrangente” da cultura visual (SARDELICH, 2006). Relaciono minhas experiências como professora com a dos
alunos para, então, focar nas experiências de um único aluno — Daniel Francisco de Souza, orientando-me pelos estudos do
comportamento cultural de Victor Turner (1974). Procuro compreender e demonstrar em que medida essas práticas educativas apontando para a estética do cotidiano podem ter desencadeado experiências comuns ou intensas.
O “olhar político” se desdobra para compreender a obra do artista Daniel Francisco de Souza, já adulto. Em primeiro lugar, à luz
de uma leitura poética, enfatizo a relação do artista com os materiais. Interessa-me demonstrar o simbólico como resultado da
ação (com a utilização da sucata) e o simbólico como a ação em si (na utilização da sucata), pensando nas correspondências
da obra de Daniel Francisco com as obras de outros artistas
A seguir, faço um recorte na obra de Daniel Francisco. Busco compreender a Fauna do imaginário por meio do entrelaçamento
das experiências de três personagens que em espaços/tempos diferentes participaram da sua feitura: o artista/camponês
(Daniel), o artista/professor (Afonso Lana) e a professora/pesquisadora (Raquel). Considero o contexto sociocultural em que
a obra foi produzida, aceitando sua capacidade de ser mediadora de formas de poder. Parto do pressuposto da existência de
uma incompletude cultural mútua dos três personagens, mas não como seres incompletos. Incompletude porque parte das
“estruturas de sentimento” desses personagens deriva de uma mesma “matriz”.
Quero compreender como Daniel Francisco traça o seu lugar como referencial principal da criação poética. O espaço do fazer-se sujeito do artista está passando por uma transformação rápida e profunda, que o desloca não só a outros modos de
trabalhar, de morar, de se divertir e se organizar; mas também de produzir arte. Sua obra não reflete o bucólico rural como
algo intocado. Pode confundir os acostumados com as classificações polarizantes ou a cristalização em torno das práticas de
comunidades rurais. Aqui, destaco a obra A cruz com disco de arado (Figura).
Daniel estava sensibilizado com as experiências de sua família na casa onde morava e passou a desenhá-la, focado nas telhas. Cumpria, assim, uma das exigências da disciplina Desenho em 2008. Inspirado na casa, no ano seguinte, transformou
o desenho que havia realizado numa cruz de telha. Sai do bidimensional e avança para o tridimensional. Essa é a gênese do
trabalho A cruz com disco de arado, que assim como outros trabalhos é uma forma de o artista enfrentar as agruras sofridas. É
intimamente ligada ao devaneio, ao sonho, à vida, à morte e à ressurreição.
Conforme relatado pelo artista, para construir a cruz, de início ele coletou telhas que, para ele, “[…] significam necessidade de
proteção, não só de morada, mas também divina” (SOUZA, 2015, entrevista). Nesse sentido, mais uma vez o artista transita
entre o céu e a terra, os mundos metafísico e fenomenológico. A obra é a cruz de madeira revestida de telhas de barro e sustentada por um disco de arado encoberto por cristais dentro de um carrinho de mão. Poderíamos pensá-la em três camadas: a
primeira seria a base feita pelo carrinho de mão; a segunda, a fixação pelo disco de arado não visível recoberto pelos cristais
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— que têm dupla função: fixar com seu peso o disco no carrinho e iluminar quando os raios de sol batem neles e refletem luz;
enfim, a terceira camada seria a cruz de madeira revestida de telhas de barro. Nelas, foram escritas mensagens como as que
ele destaca: “o pensamento é a força criadora”, “a imaginação permeia minha mente desvelando a verdadeira obra”. Também
foram feitos desenhos que tratam da memória e identidade do artista.
Figura. Daniel Francisco de Souza. A cruz com disco de arado, pintura objetual instalada. Carrinho de mão em ferro, cristais,
madeira, telhas, tinta acrílica, disco e arado. 1, 5 cm x 1, 6 cm, 2009. Fotografia: Raquel Salimeno, 2010. Fonte: acervo particular.

Submerso pelos cristais, o disco de arado que não só serve de base de sustentação para a estrutura da cruz; também traz uma
questão para o artista e trabalhador rural que manipula a terra: “[…] o arado é o instrumento que corta e faz sangrar a terra”.
Numa relação com esse pensamento, brota na mente do artista a seguinte questão: “[…] que cruz é essa que carregamos como
sacrifício para trabalhar no campo com a terra?”. Refletindo sobre o dizer do artista, o arado faz sangrar não só a terra, mas
também os homens. A cruz tem relação com o simbólico do sacrifício no cristianismo, mas o sacrifício do trabalho e as dificuldades não estão nela, estão no disco de arado, submerso e encoberto pelos cristais. Aí surge o Daniel questionador da exploração do trabalho do homem no campo. São os cristais que trazem a ideia da esperança e transformação. O conjunto forma
uma composição equilibrada, simétrica e aberta: aberta porque as rodas do carrinho aludem à mobilidade e porque a emissão
de luz dos cristais, com o bater do sol, e as três pontas da cruz expostas — duas apontando as laterais e uma apontando o
céu — sugerem um encontro com o infinito. A cruz aqui não se refere ao sacrifício, mas à ressurreição. A obra não se limita ao
meio rural: “[…] o carrinho de mão é coisa de trabalhador da construção civil”; que, para o artista, também é uma construção
preciosa do simbólico da vida. Nessa obra, a tensão, a esperança, a piedade e a dor se aproximam dos sentidos, assim como
em várias outras obras do artista.
Esse trabalho foi apresentado para ser avaliado na disciplina Desenho, que Daniel Francisco estava cursando na Universidade Federal de Uberlândia. Ele relembra os acontecimentos durante o trajeto para trazer o trabalho da roça para um local na
cidade — o campus Santa Mônica, em especial o prédio do curso de Artes Visuais. “Deveria ter filmado” — disse ele. “Amarrei
uma carretinha na minha moto, coloquei o trabalho dentro dela e caí no trânsito. As pessoas que estavam a pé ou em outros
carros e motos passavam e admiravam. Durante o trajeto, teve gente que fez o sinal da cruz! É legal ver a reação das pessoas.
Esse deslocamento foi muito performático, um vento muito forte ajudou a compor a cena. Eu cuidava para que o trabalho não
desequilibrasse, isso tem relação com minha vida, que se baseia muito na busca do equilíbrio: sou malabarista e equilibrista
para sobreviver. Chegando na universidade, os colegas ajudaram a descarregá-lo, e o trabalho foi centralizado no corredor do
bloco. As pessoas tinham que passar por ele e isso causou impacto”.
As pessoas tiveram a oportunidade de ver o trabalho na roça, no trajeto, na universidade e, depois, de novo na roça: “O trabalho
foi inserido no espaço [roça] no tempo da seca, e hoje todo o ambiente seco está verdinho”, disse Daniel. A natureza que vai se
transformando no entorno do trabalho também tem relação com aquilo que o artista pretende comunicar. É a esperança e é o
renascimento que sempre brotam em seus trabalhos. É uma transformação contínua.
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Ao demonstrar como o artista traça seu lugar como referencial-chave da criação poética e a dificuldade que tive em distinguir o
“arcaico” do “residual”, identifico aspectos “emergentes” (WILLIAMS, 1979) em seu trabalho e extraio conclusões importantes
dessa experiência. Sua obra não reflete o bucólico rural como algo intocado. Artista e pesquisadora apresentam traços maverick (BECKER, 2010). Ambos são catadores; suas produções revelam uma aproximação do trabalho com sucata na arte e na
academia (CERTEAU, 1994); mesmo que momentaneamente, vivem asilados no aconchego das fronteiras; ou nas bordas, de
onde se vê melhor o centro. São nesses espaços que certas estruturas e certos códigos normativos, ao entrarem em coalizão,
fragmentam as estratégias preestabelecidas, estimulando a criação de táticas de sobrevivência.
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RESUMO
Este texto tem como objetivo explorar articulações entre cinema, gênero e educação a partir de experiências de visualização
de filmes e produção artística com crianças de sete a oito anos em uma escola básica de ensino fundamental. O relato de
experiência constitui-se pano de fundo para discorrer sobre as implicações dos filmes de maior difusão comercial, em especial
filmes sobre super-heróis e como estes constituem-se legitimadores de imaginários no contexto infantil. Respaldando-se pela
perspectiva da cultura visual, pedagogias culturais e modos de endereçamento, esta escrita busca entrelaçar práticas educativas em arte a partir de filmes como exercício constante de investigação. Neste sentido, buscamos alternativas onde estudos
sobre cinema, gênero, imaginário, subjetividade, possam tomar parte, desde a educação infantil às séries finais da educação
básica. Além disso, ampliando-se ao ensino superior, sobretudo na formação inicial da docência nos diversos campos para
propor relações de aprendizagem a partir do caráter transdisciplinar vinculado à potência das imagens: sua complexidade,
efervescência e capacidade evocativa.
Palavras-Chave: Cinema, imaginário infantil, repertório visual, gênero e sexualidade, artes visuais
1. INTRODUÇÃO
Se tomarmos como exemplo nossas experiências com a linguagem audiovisual, é possível que desde a infância, tenhamos sido
capturados pela lógica sequencial que, para além do que é plasmado na tela, corrobora na elaboração de conexões mentais,
na criação de mundos imaginários, estabelecendo relações entre personagens, temporalidades e narratividade. Cotidiano e
experiências se misturam com o enredo assistido, transparecendo aquilo que não está presente nas imagens, mas em um
transbordamento de novas ideias, conceitos que alavancam a historia contada, aquilo que se mistura ao visível e enunciável.
O cinema como arte, que convida a pensar sobre os modos de ver e ser visto, força e movimenta nosso pensamento em relação às nossas práticas, em particular às noções de gênero a partir das películas. De modo geral (mas sem generalizar) muitos
filmes, assim como outras mídias de propagação de imagens, configuram-se propulsores de determinados marcadores sociais
que reafirmam como deveríamos ser/estar em acordo com determinados parâmetros.
Para contribuir, nos deparamos com visualidades criadas a partir de filmes impressas em acessórios, utensílios domésticos,
adereços, materiais pedagógicos, brinquedos, assim como uma infinidade de produtos de consumo, propagando uma legião
de heróis (e raríssimas heroínas) que inevitavelmente ocupam espaços por onde circulamos, reproduzindo-se nas canções,
brincadeiras, gestualidades, comportamentos, sobretudo no contexto infanto-juvenil.
Na perspectiva da cultura visual, as imagens possibilitam uma infinidade de interpretações e pensamentos, a qual nos estimula
pensá-las no campo das artes em relação à educação. Instiga múltiplas direções que nos permitem problematizarmos experiências culturais e seus efeitos nas construções identitárias. Pensar, problematizar e questionar as interpretações firmadas e
outras que possam ser instigadas pelas imagens, consiste em uma de nossas perspectivas com esta escrita. Buscamos, portanto, pensar como as imagens do cinema podem articular-se enquanto dispositivos pedagógicos para abordar as formulações
de gênero no contexto educativo formal.
2. PEDAGOGIAS CULTURAIS E SUAS POSSIBILIDADES EDUCATIVAS
Segundo Henry Giroux (2003: 24) no início dos anos 2000 “a indústria de entretenimento dos Estados Unidos era o segundo
produto mais exportado pelo país, considerando um filme de êxito visto por cerca de dez milhões de pessoas só nos Estados
Unidos – sem contar todos os outros milhões nos demais países”.
“A força e o poder da indústria cinematográfica é evidente na intensa influência que exerce sobre a imaginação popular e consciência pública. A diferença dos bens de consumo e seu uso, os filmes produzem imagens, ideias, ideologias que conformam
tanto as identidades individuais como as nacionais. O poder de seu alcance e a extensão de sua comercialização reflete como
se utilizam das referências cinematográficas para vender camisetas, copos, posters, adesivos e todo um abanico de produtos
kitsh.” (GIROUX, 2003: 19)
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Neste sentido, Giroux argumenta que precisaríamos aprender a “analisar criticamente o funcionamento dos filmes enquanto
prática social que influi nas vidas diárias e as coloca dentro das maquinarias do poder social, cultural e institucional existentes”(GIROUX, 2003: 20). Isto é, articular mecanismos de compreensão e questionamento diante dos significados históricos e
contemporâneos que são veiculados pela cinematografia, favorecendo uma mirada crítica capaz de problematizar as formas
como se relacionam os aspectos afetivos e ideológicos presentes nas narrativas.
Levando em consideração como configuram-se formas coletivas de ver e de compreender o mundo através dos filmes – à luz
das pedagogias culturais, configuram-se relações entre imagens e os efeitos que estas produzem – potencializamos, portanto,
aspectos referentes aos tipos de identidades que se constroem e se apresentam através do cinema como ponto de partida a
ser explorado. Nas palavras de Martins e Tourinho (2014):
“As pedagogias culturais, no contexto das práticas artísticas e do ensino da arte, são uma alternativa ao discurso institucional
academizante que despolitiza o fazer docente e educacional, reduzindo-o a uma técnica, ou seja, a uma ênfase na transmissão
de do ‘conhecimento’, de ‘certezas’ e de ‘verdades’. Esse tipo de discurso opera apoiado/sustentado por pedagogias que reforçam a ideia de um ‘individuo autônomo’ em contraposição ao coletivo, aos grupos, valorizando a individualidade em detrimento
de participação e ações conjuntas e solidárias”. (MARTINS; TOURINHO, 2014: 12)
Diante destas percepções, como as noções de gênero se articulam a partir de experiências visuais cotidianas, sobretudo na infância e adolescência? Que relações com as imagens fílmicas são apreendidas acerca de ser criança, adolescente, jovem, homo/
hétero/bi/transexual? Como são seus enfrentamentos e representações a partir do cinema de maior difusão? Que diálogos podemos estabelecer entre as imagens vinculadas pela cinematografia dominante com as micronarrativas produzidas em contextos
locais durante as aulas de artes visuais?
A partir destes questionamentos, entendemos que a ação de ver um filme pode configurar-se como prática cognitiva acerca
de nossas identidades - mesmo cientes de que existam descontinuidades, rupturas, pois nem sempre o filme atinge por inteiro
o público para o qual foi pensado – pois, existe uma complexidade emocional em jogo. Suscita imaginários coletivos que dão
forma e sentido não apenas às ideias com as quais nos deparamos, mas também estabelecem relações simbólicas com nossas experiências de vida. O cinema, como integrante de pedagogias culturais, conforme Martins e Tourinho (2014: 12) “alarga
[…] a consciência de onde, como e porque se aprende, pois elas enfatizam que, querendo ou não, continuamos aprendendo,
independente do lugar onde estejamos, dos recursos que dispomos e manipulamos, das pessoas com as quais interagimos”.
Nos variados contextos, a lógica narrativa projetada cumpre sua função de apresentar, de tornar familiar, exemplificar e/ou
ilustrar situações que refletem nossas próprias vivências, interpretações e representações. Neste ínterim, os enquadramentos
que o definem e o caracterizam, refletem nossa vulnerabilidade ante os múltiplos pontos de vista, ao recorte que nos é dado a
conhecer, estabelecendo, portanto, desde o princípio uma relação de poder: não há neutralidade no olhar daquele/ daquela que
decide o que deve ser visto ou mostrado.
Tomando as narrativas fílmicas como ponto de partida, é possível estabelecer vínculos da ordem da emoção, da memória
apreendida com as representações da realidade presente, atribuindo ao cinema a constantemente capacidade de construção e
difusão de aspectos morais, sociais e culturais que agenciam identidades, sentidos entorno das infâncias, da juventude, assim
como da maturidade, da velhice, e, igualmente, de profissões, atuações e demais práticas culturais e papéis sociais – bem
como, àquelas atreladas ao gênero e sexualidades.
De acordo com Elizabeth Ellsworth (2005), os filmes tem públicos intencionados e imaginados e estão direcionados a estes
direta ou indiretamente. Além disso, as narrativas fílmicas contribuem para configurar condutas e sentidos de ser da mesma
forma que delineiam determinados conceitos que são incorporados nas atitudes públicas e/ou privadas. Neste sentido, funcionaria como dispositivo pensado e articulado para alguém ou para um grupo de pessoas:
“O conceito de modo de endereçamento está baseado no seguinte argumento: para que um filme funcione para um determinado público, para que ele chegue a fazer sentido para uma espectadora, ou para que ele a faça rir, para que a faça torcer por um
personagem, para que um filme a faça suspender sua descrença [na ‘realidade’ do filme], chorar, gritar, sentir-se feliz ao final –
a espectadora deve entrar em uma relação particular com a história e o sistema de imagem do filme”. (ELLSWORTH, 2005: 14)
Portanto, a partir de filmes produzidos sobretudo por Hollywood que em nosso contexto adquire (ou tem adquirido ao longo
dos anos) maior circulação, propomos tomar o olhar como prática cultural, refletindo sobre as formas de ver e ser visto, que,
sob a ótica da cinematografia, pode contribuir a criar e difundir papéis, na maioria das vezes dicotômicos, dualistas e binários,
apenas. Ao ativar modos de existir, cria desejos, modelos a serem seguidos, produz e difunde imaginários entorno aos mais
variados âmbitos da vida cotidiana, que podem ir além de ideais de corporeidade e satisfação existencial – configurando estereótipos, definindo papéis e formas de articulação da própria vida, produzindo preconceitos.
Convenientemente, a perspectiva de Estudos da Cultura Visual nos possibilita uma aproximação crítico-reflexiva, subsidiando-nos de práticas de reconstrução/ exame de nossas próprias referências culturais e imagéticas no sentido de como olhamos e
somos vistos pelas visualidades com as quais nos implicamos. Para Hernández
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“tal perspectiva, que vai além de experiências de apreciação, de prazer estético ou de consumo que a cultura visual pode proporcionar, suscita uma compreensão crítica do papel das práticas sociais do olhar e da representação visual, de suas funções
sociais e das relações de poder às quais se vincula”(2007: 41).
Ainda, para o autor, diante da necessidade de incorporarmos em nossas práticas de ensino elaborações com/a partir de outras
formas que não sejam a linguística, cabe pensar que
“Vivemos e trabalhamos em um mundo visualmente complexo, portanto, devemos ser complexos na hora de utilizar todas as
formas de comunicação, não apenas a palavra escrita. Se não se ensina aos estudantes a linguagem do som e das imagens,
não deveriam ser eles considerados analfabetos da mesma maneira como se saíssem da universidade sem saber ler ou escrever? Devemos aceitar o fato de que aprender a comunicar com gráficos, música, cinema é tão importante como fazer com que
uma frase funcione”. (HERNÁNDEZ, 2007: 24)
Neste sentido, buscamos alternativas onde estudos sobre cinema, gênero, imaginário, subjetividade, possam tomar parte,
desde a educação infantil às séries finais da educação básica. Além disso, ampliando-se ao ensino superior, sobretudo na
formação inicial da docência nos diversos campos para propor relações de aprendizagem a partir do caráter transdisciplinar
vinculado à potência das imagens: sua complexidade, efervescência e capacidade evocativa.
É crescente o número de grupos virtuais nas redes de relacionamento entorno às películas de maior sucesso, espaço onde
dialogam a respeito dos personagens, das tramas, bem como intercambiam referências e visualidades provenientes dos filmes
em questão. Desde o surgimento dos Blockbusters dos anos setenta e oitenta até as mais recentes produções - especialmente
o universo dos super-heróis em curso – o cinema tem-se articulado a partir de um sistema complexo que envolve não apenas
sua produção e promoção, mas uma quantidade enorme de produtos de consumo para as diversas faixas etárias. De acordo
com Deleyto (2003), foi Tubarão, lançado em 1975, que marcou a organização industrial entorno do domínio do espetáculo sob
a narração, dos efeitos visuais e prazer visual, ritmo acelerado e o que viria a consolidar o expectador “contemplativo, atento à
superfície dos filmes, aberto às distrações narrativas e capaz de interpretar referências intertextuais e textos da cultura popular” (DELEYTO, 2003: 48). Sobretudo, atrelado ao profissional do marketing vinculado aos interesses financeiros das indústrias
que o promovem e desenvolvem uma ampla gama de artefatos para todas as faixas e camadas sociais.
Figura 01 e 02. Mochilas e acessórios dentro de uma sala de aula. Fonte: Arquivo pessoal.

Neste interim, filmes que atualmente ocupam o topo dos filmes mais assistidos no planeta, (segundo sites específicos – ainda
que possamos questionar estas listagens e seus formatos), ainda assim, filmes do Universo Marvel (Homem Aranha, Capitão
América, Thor, O Incrível Hulk, Homem de Ferro, Vingadores, e suas sequências – há projetos de seguimento destas narrativas
até 2020, conforme anúncios das produtoras), heróis e heroínas mutantes de X-Men, e igualmente, a franquia Velozes e Furiosos
que no momento está em sua sétima película da saga – ambos, se repetem nas listagens que pontuam os filmes de maior
difusão internacional. Ainda que apontem indicações de faixa etária recomendada, estas narrativas circulam livremente entre
crianças de distintas idades (desde bebês até o início da adolescência), habitando festas temáticas, roupas, cadernos, jogos
eletrônicos e demais acessórios escolares, criando e legitimando imaginários coletivos.
Ao realizar uma breve análise do conteúdo destas narrativas, é possível perceber que os enredos são muito próximos: começando pela missão de salvar o mundo e como recompensa, ganhar uma bela mulher. Todos heterossexuais, brancos, com
musculaturas desenhadas seguindo os padrões clássicos do corpo belo, forte, invencível. À mulher, subjugada ao seu papel
coadjuvante, em geral, à espera para ser libertada, beijada e transformada em troféu (recentemente, raras exceções: Valente,
Zootopia, Mulher Maravilha, para citar alguns exemplos).
Percepções óbvias, porém, neste texto cobram sentido enquanto ponto de partida para pensarmos a potência educativa das
narrativas audiovisuais nas (con)formações de gênero: referem-se, portanto, àquilo que educam (ensinam), das memórias que
evocam e dos afetos que cativam diante das nossas percepções.
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Figura 03: “borrachas inspiradas nos heróis e vilões da Marvel”. Fonte: http://rockntech.com.br/borrachas-inspiradas-nos-herois-e-viloes-da-marvel-cool/

Sem a pretensão de generalizar, ainda que em quantidade muito reduzida, há filmes que evidenciam pistas sobre as diversidades, as múltiplas culturas que coexistem e funcionam como resistência à supremacia hollywoodiana. Embora tenhamos
produções nacionais de êxito comercial e difusão, ainda assim, grande parte, correspondem à mesma lógica narrativa – o que
torna muitas películas nacionais sob a estética norte-americana.
Diante destas ideias iniciais, nosso lugar de fala está atrelado às experiências de formação de professores/professoras de
artes visuais com/a partir de filmes (prioritariamente filmes de maior circulação – filmes comerciais), vivências em escolas
públicas e privadas com crianças, adolescentes e jovens. Em ambos contextos, o cinema tem protagonizado processos de
aprendizagem (tanto da arte, da estética, como também da vida vivida) configurando-se dispositivo/disparador de múltiplas
aprendizagens.
3. NO CAMPO DAS EXPERIMENTAÇÕES: DESAFIOS E COMPLEXIDADES
Os personagens e desenhos animados são o combustível do imaginário infantil, pois as crianças estabelecem relações com
a cultura de massa/midiática, elaborando novas formas de acessar a informação e produzir conhecimento. Vivemos em um
momento de profundas e rápidas mudanças sociais, e que tem a mídia, como uma das principais veiculadoras de informações
e valores. Como Martins e Tourinho explicitam:
“Essa socialização pode submeter as crianças a um processo de imersão num mundo fantasioso, imaginário, virtual e abstrato,
distanciando-se de valores e comportamentos éticos, ao mesmo tempo em que suas narrativas visuais se vinculam mais e
mais ao entretenimento, aventura, prazer e consumo”. (2010, p. 43)
Desse modo, as experiências das crianças estão diretamente associadas à imagem, principalmente a imagem televisiva, onde
se imaginam como super-heróis, princesas e outros personagens de seu contexto. Ao tratar sobre arte, a imagem e suas
múltiplas possibilidades, a partir da perspectiva da cultura visual, de acordo com Fernando Hernández (2007, 2009), estamos
potencializando o pensamento em torno da imagem, já que possui inúmeras alternativas para problematizá-las e não somente
a representação.
Ao desenvolvermos algumas experimentações com uma turma de 2º ano do ensino fundamental, com um grupo de 26 crianças, com idades entre 7 a 8 anos, investigamos os processos de subjetivação a partir de intervenções pedagógicas a partir da
temática de super-heróis nas aulas de arte.
Assim como Mitchell (2009) ressalta, somos alfabetizados primeiramente pelas imagens, construímos imaginários a partir
das imagens que nos interpelam e dos repertórios visuais que vamos guardando. Neste interim, buscamos trabalhar com a
temática dos super-heróis dado a notável reverência das crianças por essas imagens, repertórios visuais disponíveis para
discutirmos questões de gênero e sexualidade no ambiente escolar.
Diante do contexto, o principal desafio foi desconstruir o pensamento dicotômico e dualista e pensar em termos de pluralidade
e diversidade de representações, supondo que as representações visuais criadas e difundidas pelo cinema estão sempre sob a
ótica de quem as produz e que esta posição não é neutral: está sempre atrelada a algum interesse em particular. Além disso, é
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recorrente a composição binária homem-mulher/ masculino-feminino – universo muitas vezes dicotômicos acerca dos papéis
que devem desempenhar nas mais variadas práticas culturais/sociais.
Figuras 04 e 05: Produção Visual dos estudantes a partir da proposta da desconstrução de estereótipos e do olhar. Fonte: acervo
pessoal.

A lógica da dominação-submissão – sobretudo nos filmes aqui evidenciados – corrobora também o complexo desafio ao qual
nos implicamos ao tomar posições de contestação e transgressão às concepções dadas como normativas. Frente às críticas
aos produtos idealizados pela Marvel, (desde 2009 pertencente ao grupo da Walt Disney Animation Studios) temos uma vasta
produção, igualmente de grande difusão internacional de estereótipos criados acerca das princesas, dos contos clássicos com
personagens femininas menores.
Para citar alguns exemplos: Vingadores (entre os filmes mais assistidos nos últimos anos em todo o mundo), desde às campanhas publicitárias entorno às películas, já é possível perceber como se comportam, como são os corpos que interatuam e
as possíveis relações de poder existentes entre ambos. Torna-se presente o caráter espetacular, baseado em uma sucessão
de cenas de ação e aventura frenética ao som de trilhas que contribuem a criar o cenário de imersão e contemplação. Há uma
espécie de tendência ao espetáculo que tem-se consolidado a partir das volumosas produções, cercadas de altos investimentos tanto na produção como na difusão e venda dos produtos. Reflexo da ideologia da representação e ideologia corporativista
dos grandes estúdios, indústrias que vendem estórias plasmadas de discursos dominantes em favor de manter determinados
regimes e condutas humanas.
Portanto, os filmes aqui mencionados nos interessam do ponto de vista daquilo que produzem enquanto materialidade e seu
impacto na cultura popular. Não há sequer o intuito de classificá-las e/ou categorizá-las, mas de mobilizar um posicionamento
questionador do cinema produzido por Hollywood a partir de sua representatividade no que tange às reproduções de gênero.
Pensando-o a partir dos Modos de Endereçamento (ELSWORTH, 2001) a quem supomos que está direcionada a película? Como
se vê representada a diversidade étnica, de gênero e sexual? Quais são as representações presentes e como se apresentam
na imagem? Quais lugares cada sujeito ocupa na imagem/narrativa? Que relações podemos estabelecer entre as imagens e
nossos contextos atuais? Tendo em vista seu local de fala/enunciação, que ideários podemos articular a seu entorno? Como se
configuram as relações de poder e gênero na imagem? O que vemos e o que poderia estar invisível na narrativa?
Não reside aqui o objetivo de responder, mas lançar convites à reflexão, ao exame das lentes que selecionamos e utilizamos em
nossas práticas de seleção e visualização. Talvez possam configurar-se tendenciosas, talvez não. Ponderando, acreditamos no
intento de lançar perguntas – tendo em vista os recortes que envolvem pontos de vista (cultural, histórico, social e ideológicos)
Outro exemplo interessante, mas que amplia nossa reflexão, pode ser articulado a partir da crítica elaborada pelo cartunista
Kevin Bolk onde reconstrói o cartaz dos Vingadores: explicita às relações hegemônicas e supremacia heteronormativa nos
filmes produzidos pela Marvel entorno às narrativas que tem produzido:
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(Figura 06) À esquerda. À direita (figura 07), crítica do cartunista Kevin Bolk (publicado em http://www.huffingtonpost.
com/2012/05/11/avengers-movie-poster-sexist_n_1507914.html?, 05/11/2012. Acesso em 08/11, 2016)

À esquerda temos a imagem principal de divulgação da película em que aparecem todos os personagens: o Arqueiro, Homem de
Ferro, Capitão América, Thor, Hulk e Viúva Negra. Entretanto, a única figura que exala sensualidade e erotismo, diferentemente
dos demais personagens, é a figura feminina. Podemos argumentar em defesa da narrativa que aqui temos uma representação
de heroína. Contudo, nas cenas que seguem o enredo, há pistas de qual é o papel que ela ocupa: ainda assim é inferior, está
subjugada aos demais – que inclusive, são maioria – está ao fundo, em tamanho menor. À direita, a crítica bem humorada
de Kevin Bolk nos provoca partindo da comparação gratuita, inicialmente, configurando-se argumento visual de contestação.
Não para simplesmente negarmos o filme, mas para munir-nos de arguição para desmantelar discursos hegemônicos e/ou
aprofundar-nos criticamente a partir daquilo que vemos e selecionamos em nossos repertórios visuais.
Neste sentido, consideramos válida a apropriação do cartunista haja visto sua potencia educativa: não apenas explicita uma
questão que atravessa todas as esferas da vida pública e privada, neste caso, as representações de gênero e demais marcadores sociais. Logo, adotar um posicionamento crítico não significa recusar o prazer visual que o cinema nos brinda, mas estar
atento, ou atenta, àquilo que produz e movimenta o pensamento. Nesta linha de pensamento, Celestino Deleyto argumenta:
“Em síntese, os filmes de Hollywood não são necessariamente monolíticos, muito menos opressores, entretanto, utilizando as
terminologias cunhadas por Bajtin para novela, dialógicas e polifônicas, embora sua multiplicidade de discursos funcione de
acordo com determinadas leis e convenções textuais e culturais que consiste na missão do crítico desentranhar e cada texto
concreto”. (DELEYTO, 2003: 27)
Diante desta natureza afetiva, relacional, ficamos expostos àquilo que nos apresenta enquanto formas de narrar, ritmo e sequencialidade. Aliado à estética visual, as relações entre personagens, enredo, problema que mobiliza e desenvolve a estória
que se pretende contar dentro dos limites retangulares, a janela que nos abre reverbera em nosso íntimo os contornos da vida
vivida. Isto é, concede ao aparato cerebral, absorção do que pode ser compreendido, familiarizado, naturalizado e consequentemente, arraigado.
O cinema, como qualquer outro aparato tecnológico de comunicação, participa da formação de representações, subjetividades
e referências de crianças e jovens. Somos produzidos por meio de experiências e forças exteriores, que nos afetam ou não,
e que por sua vez tomamos como discurso e que fazem partem de nossos trânsitos diários. Os discursos que construímos a
partir dos encontros que estabelecemos com coisas e pessoas reforçam quem somos. Assim como Simone Beauvoir, afirma
que, “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher” (1980: 09), essa frase teve um grande impacto em todo mundo, ganhando repercussão e potência nos movimentos feministas na década de sessenta.
A questão de gênero é imprescindível ao pensarmos em educação, pois extrapola as expectativas culturais a respeito do que
se espera da figura masculina e feminina, num determinado momento histórico. Ainda mais, a partir da perspectiva da cultura
visual, fazemos uso destas ideias para desnaturalizar concepções fechadas, com o intuito de desconstruir/deslocar o olhar
destes ‘modelos’ tidos como corretos, que são constituídos socialmente e historicamente.
Entre inúmeras películas, destacamos os super-heróis e princesas, que apresentam filmes com grande apelo ao público, principalmente a crianças e jovens. Entretanto, somos conscientes de que existem (embora um número muito pequeno) filmes
que quebram com paradigmas impostos e legitimados pela sociedade acerca das versões estereotipadas dos personagens. As
princesas da Disney, tornaram uma marca registrada no ramo de entretenimento infanto-juvenil. Anteriormente se apresentavam apenas como símbolos do romantismo e sonho infantil, em que finalizavam suas narrativas audiovisuais como a famosa
frase “… e viveram felizes para sempre”. Com o passar do tempo ganham espaço em vitrines e prateleiras de diversas lojas no
mundo todo, tornando-se um dos principais produtos da empresa.
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Valente (Brave, 2012), dirigido por Mark Andrews e Brenda Chapman e produzido pela Pixar Animation Studios, traz ao debate
questões de gênero, com a quebra da ideia de que princesas devem sonhar com o príncipe encantado e/ou serem resgatadas
pela figura masculina, muitas vezes tidas como fortes e destemidas. Ao contrário, Merida, é uma personagem que destoa o
perfil até então concebido como o ideal de uma alteza vaidosa e delicada. Merida rompe definitivamente o estereótipo: é a
destemida arqueira que não se sente confortável em suntuosos vestidos, muito menos às festas de apresentação social. Pela
primeira vez trazem uma personagem com cabelos cacheados e despenteados, abordando (sutilmente) a diversidade do universo da realeza. Além disso, a película demonstra a força feminina em não aceitar o destino determinado: a jovem princesa
busca lutar por sua liberdade, em recusa ao futuro marido que lhe haviam imposto.
Nesta mesma linha, a animação Frozen - Uma Aventura Congelante (Frozen, 2014), igualmente com produção da Disney, inaugura, por vez primeira um enredo que não têm apenas o encontro mágico e romântico com um príncipe, mas igulamente o vigor
afetivo entre duas mulheres, vivido por duas irmãs.
Zootopia insere-se, da mesma forma, neste contexto de rupturas: ao narrar a trajetória de uma coelha (Juddy) que apesar de
ter nascido em um contexto familiar que a impede, em um primeiro momento, de deixar a vida tranquila no campo, em seguida
muda-se para um grande centro urbano a fim de realizar o sonho de ser policial – contexto permitido apenas aos animais de
grande porte, mais fortes e com mais condições físicas de suportar a especificidade da profissão, especialmente machos. Num
contexto nada receptivo, Juddy enfrenta uma série de adversidades para provar que não existe uma definição prévia de papéis
sociais, muito menos de aptidão física e/ou biológica pré-determinada para definir condutas ou formas de atuar. Ao contrário
reivindica seu lugar de fala, atuando convicta de que é possível uma sociedade que dialogue com a diversidade sem que existam hierarquias que venham a oprimir ou discriminar as múltiplas espécies.
Além do papel de Juddy, o filme aborda outras questões: a visualidade queer está presente no tigre recepcionista que trabalha
na polícia, assim como os outros felinos dançarinos que juntamente com a cantora Gazela finalizam a narrativa em tom de
espetáculo de música pop contemporânea. Com forte alusão à cantoras como Madonna e Lady Gaga, interpretada por Shakira
– cantora pop de origem latina.
Recentemente, na linha dos filmes de super-heróis, Mulher-Maravilha (Wonder-Woman, 2017), primeiro longa-metragem estrelado por uma grande heroína das historias em quadrinhos. Mulher-Maravilha não é só mais um filme de super-heróis, mas uma
produção que traz uma mulher como protagonista, como heroína. Ainda que sua estética e apelo comercial sigam a lógica
dominante presente em todos os demais filmes do gênero, poderíamos arriscar que aqui tenhamos uma pequena quebra de
paradigmas: inaugura também o fato de ser uma narrativa de grande êxito comercial, sobre uma mulher de feitos extraordinários, dirigido, também por uma mulher, Patty Jenkins – uma raridade entre diretores e roteiristas de maior popularidade em
Hollywood.
Portanto, é possível perceber sutis rupturas com o caráter homogeneizador das produções Disney na tentativa de responder
às emergentes críticas ao seu repertório excludente que ainda impera na maioria dos filmes.
A partir de rápidas análises de filmes que trazem mulheres como protagonistas, percebem-se noções de representividade e
possível empoderamento feminino ao proporem outros modelos a legitimar através de suas narrativas. Valorizando ações
femininas, mostrando sua força, coragem, determinação e capacidade de êxito nas mais diversas auguras cotidianas.
A sexualidade assim como gênero, não se constituem como temas que buscam um consenso, aliás envolvem uma disputa de
valores, de poderes, de comportamentos legitimados como o certo e/ou verdadeiro, como uma espécie de disputas pautadas
por dicotomias já existentes. A desnaturalização destas versões binárias, são imprescindíveis no cenário educacional, pois,
por meio da arte (neste caso específico, a partir do cinema) alavancar temas tidos como tabus, além de mobilizar pensamentos
tido como imutáveis e normatizados podem constituir-se princípios de posturas menos cômodas e mais questionadoras.
Enquanto provocador – que desafia, que incita o jogo e o desconforto a partir daquilo que discrepa do habitual – o cinema pode
adquirir o caráter educativo: aquele que nos possibilita pensar a multiplicidade de pontos de vista, na diversidade de alternativas para narrar, e principalmente, a não buscar apenas os mesmos tipos de referências, mas a diversidade das representações.
O que preocupa, atualmente, é perceber que filmes direcionados a determinados públicos e vistos por milhões de pessoas ao
redor do globo, remetem às mesmas bases de referencia, seguem a lógica habitual de contar estórias, apresentando os mesmos papéis, utilizando-se dos mesmos marcadores sociais para definir as condutas.
Ao explorar as narrativas fílmicas construídas e distribuídas acerca da diferença e diversidade existente, podemos articulá-las
como disparadoras a distintas possibilidades de ser, independentemente de contexto ou prática cultural.
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Figuras 08 e 09: Produção de Super-heróis, com materiais recicláveis. Fonte: acervo pessoal

Por meio da produção artística, é possível desencadear reflexões mais amplas sobre quais são os filmes de maior circulação,
que modelos e/ou padrões corpóreos, estéticos são veiculados como alternativa a ser seguida e quais são os giros necessários para conseguirmos transformar estas práticas de visualização que temos. Ou seja, a pensar quais/como são as lentes que
dispomos frente aos determinismos instituídos e institucionalizados dentro de cada contexto cultural.
Neste sentido, estas práticas de desnaturalização do olhar contemplativo pode oferecer-nos subsídios para abordarmos as
imagens contemporâneas que são produzidas pela cinematografia.
Neste interim, adotar a perspectiva da cultura visual como fio condutor possibilita abordar estas temáticas, pois questiona
as visões de mundo no que diz respeito às relações de poder. Poder entendido como pensamento hegemônico, naturalização
da realidade, onde grupos dominantes se apropriam e decidem como as coisas devem ser e como devemos ver, entender e nos
comportar diante deste mundo, e que, inevitavelmente, interferem na forma como agimos e nos construímos como sujeitos.
4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
As imagens produzidas pelo cinema suscitam reflexões sobre a complexidade narrativa, visual e conceitual: nos instiga a perceber valores estéticos e morais que em outros contextos jamais perceberíamos tal potencialidade – devido ao seu alto poder
de afecção. Tal vínculo inscreve-se talvez pelo “impacto emocional em que a demonstratividade não distrai, mas conscientiza,
não desvia a atenção mas, pelo contrário, nos afunda numa realidade penosa ou problemática, como as palavras escritas talvez não consigam fazer”. (CABRERA, 2006: 47)
Ao propor filmes como mote que incita aprendizagens, não existe a intenção de pedagogizá-los (no sentido pejorativo do
termo), ou ainda, instrumentalizando-os de forma prescritiva, mas tomando-os como obra aberta à possibilidade de diálogo
transversal, inter/multi/transdisciplinar dando espaço às potências que possam emergir. Da mesma forma, propor distintas conexões, sem buscar traduzir o que é essencialmente percepção visual/sensorial/emocional e que, obviamente, requer outro tipo
de relação, outros códigos, outras lógicas. Pois, sempre que escrevemos sobre/ a partir do cinema, das visualidades, estamos
nas fronteiras, nas proximidades, possivelmente na elaboração de um tecido provocativo que o complementa e o (des)dobra;
captura daquilo que se constrói na relação entre quem vê.
Neste contexto de aprendizagem, as experiências fílmicas como disparadoras ao processo criativo e inventivo com crianças,
nos possibilitaram aprendizagens e desaprendizagens – como propõe Adriana Fresquet no livro “Imagens do Desaprender
(2007)”. Nos permitimos adentrar neste universo de experimentação, relacionando a infância, cinema e experiência educativa
em arte.
Desde que nascemos, tudo que vemos é voltado e nos ensinado há uma normativa heteressexual, seja na escola, igreja, família,
publicidade, literatura e as mídias. Com isso, a escola precisa estar aberta, pois se pensarmos no impacto na subjetividade de
crianças e jovens que se constroem nesses contextos e estão em plena fase de desenvolvimento e não encontram apoio nem
representividade em seu meio. Fazer uso de dispositivos como o cinema e outras mídias como postura política, na desconstrução de valores legitimados tidos como corretos, por sua vez machistas, preconceituosos, heteroformativos e excludente em
que ainda invisibilizam certos grupos sociais.
Enquanto persistem concepções equivocadas acerca de ideologias de gênero (nosso país ainda ocupa lugar como um dos
mais violentos contextos contra grupos LGBT) a escola tem o papel singular no combate à discriminação, a desnaturalizar
posturas preconceituosas e intolerantes frente às diversidades. É no ambiente escolar que podemos produzir encontros para
tratar de questões sociais, históricas entrelaçando arte, visualidade, cotidiano e experiências infantis/juvenis, aprendizagens
variadas. Podemos pensar, portanto, o cinema como dispositivo que produz e faz circular modos de ver, ser, relacionar e pensar
os diversos códigos culturais com os quais dialogamos diariamente. Igualmente, artefato que nos incita refletirmos sobre a
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construção de imaginários e do mesmo modo, para advertir-nos, sugerir e/ou alertar-nos frente às certezas postas que atravessam nossas experiências e encontram sua potência nas relações que estabelecemos diariamente.
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A PRODUÇÃO DE ESPAÇO PRESENTE NA OBRA DO GRAFITEIRO ZEZÃO
Flávio de Lima Ferreira
UFG, Brasil
flavio@ilustrissima.com
RESUMO
Este artigo questiona como o artista ‘urbano’ produz espaços para a sua arte e como isso pode influenciar na potência de sua
obra. Para tal, utiliza-se de uma análise da trajetória do grafiteiro brasileiro José Augusto Amaro Capela (Zezão), que desde os
anos 1990 se interessa por espaços marginalizados, muitas vezes sujeitos a uma espécie de invisibilidade para a sociedade,
como suporte para sua produção artística.
Palavras-Chave: Zezão; Graffiti; Subterrâneos; Produção de Espaço.
INTRODUÇÃO
Este artigo analisa a trajetória do grafiteiro brasileiro José Augusto Amaro Capela (Zezão), que desde os anos 1990 busca utilizar espaços marginalizados, muitas vezes sujeitos a uma espécie de invisibilidade para a sociedade, como suporte para sua
produção artística. Apesar de atuar também em locais mais comuns na prática do graffiti1, como muros e locais abandonados,
os projetos realizados em galerias de esgoto da cidade de São Paulo são os que mais se destacam na produção desse artista.
Isso gerou profunda admiração de pessoas interessadas por arte urbana, além de grande interesse de redes de televisão de
todo mundo, culminando também na realização de várias reportagens, pequenos curtas, e o documentário No traço do invisível
(São Paulo, 2007 - 52 minutos)2, tendo sido base para a produção deste artigo. No site da Folha de São Paulo, em 11 de junho
de 2007, o jornalista Guilherme Wisnik descreve uma espécie de sinopse do documentário:
“O filme acompanha o grafiteiro Zezão em suas andanças por São Paulo, revelando os locais escolhidos por ele para a realização de seus “trabalhos”: edifícios abandonados, encostas do rio Tietê, e, sobretudo, galerias subterrâneas de córregos, esgotos
e tanques de retenção de águas pluviais (“piscinões”) (WISNIK, 2007).”
Figura 01 - O artista Zezão no subterrâneo da cidade. Imagem retirada do website do artista, da seção ‘Graffiti Subterrâneo’. Fonte:
Website do Artista

Os primeiros três minutos do documentário podem causar certo desconforto, ao mostrar uma cena de um canal de um rio. O
possível desconforto pode estar no fato do rio em questão ser o extremamente poluído Tietê, que, apesar de atravessar praticamente todo o estado e marcar a geografia urbana da cidade de São Paulo, está longe de ser considerado um cartão postal
ou atrativo turístico da metrópole. Na metade do segundo minuto, a filmagem mostra o grafiteiro pintando uma de suas obras
1. Grafia utilizada conforme uso do termo mundialmente, advém do termo italiano Graffiti, plural de Graffito.
2. No traço do invisível (São Paulo, 2007 - 52 minutos) - dirigido por Laura Faerman e Marília Scharlach e coproduzido por Marília Scharlach Cabral, Spectra
Mídia e TV Cultura de São Paulo.
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em um espaço que aparentemente não atrai muita atenção da sociedade, nem mesmo da grande maioria dos artistas de rua:
uma coluna de sustentação de uma ponte. Essa introdução apresenta uma das principais características do trabalho de Zezão:
o uso de locais abandonados ou de pouco interesse como suporte. A peculiaridade do trabalho deste artista quanto ao espaço
de produção de sua obra chama a atenção para o seguinte questionamento, que será discutido adiante: Como o artista ‘urbano’
produz espaços e como isso pode influenciar na potência de sua obra?
Logo em seguida a essa introdução no documentário, o artista relata que possui o objetivo de pintar todos os buracos que despejam o esgoto no rio Tietê, então, em uma atitude que remete ao caminhar despretensioso e contemplativo do personagem
que Baudelaire3 cunhou de flâneur. Ele segue dirigindo seu fusca enquanto planeja possíveis locais para receber sua intervenção, processo contemplativo esse que o artista batiza mais à frente de “paquera”. Em seguida, relata que quer “pintar o Tietê todinho (…) fotografar tudo, fazer um documento (sic)”. Wisnik (2007) aborda a cena e ainda compara a um trabalho de Land Art4:
“Dirigindo um fusca baleado pela marginal Tietê, Zezão aponta locais de difícil acesso nos quais ele já interveio e faz referência
à unidade do seu projeto artístico. Ele não diz, mas se tomássemos a extensão e o caráter sistêmico da “obra”, teríamos que
compará-la com um trabalho de “land art” em registro urbano (WISNIK, 2007). ”
Figura 02 - O artista Zezão dirigindo seu fusca enquanto olha possíveis locais para sua arte. Imagem retirada do documentário no
Youtube.

Segundo Frédéric Gros (2010), o conceito de flanêur fora estudado por Walter Benjamin, remontando do século XIX, em Paris, a
partir de um processo de industrialização das cidades europeias que fazia crescer o número de transeuntes que caminhavam
sem compromisso pela cidade. Para Dias, o flâneur é “aquele que passeia pelos lugares com desenvoltura e atenção, sempre
disponível às diferentes percepções, desejoso de novas perspectivas” (2010, p. 130).
O website oficial do artista e outros vídeos curtos vistos no Youtube permitem localizá-lo antes da fama como um órfão da
periferia em situação de pobreza e afundado em uma profunda depressão, que o faz buscar na arte urbana uma forma de ‘terapia ocupacional’5. Isso faz pensar no artista como alguém que busca, através da sua arte perante a sociedade capitalista, um
sentimento de poder que nunca possuiu, uma isenção aos condicionamentos históricos e sociais que a sociedade lhe impôs,
permitindo relacionar ao que Martha D’Angelo (2006, p. 242) aborda sobre o flâneur:
“A versatilidade e mobilidade do flâneur no interior da cidade dão a ele um sentimento de poder e a ilusão de estar isento
de condicionamentos históricos e sociais. Por isso, ele parte para o mercado, imaginando que é só para dar uma olhada. As
fantasmagorias do espaço a que o flâneur se entrega, tentando conquistar simbolicamente a rua, escondem a “mágica” que
transforma o pequeno burguês em proletário, o poeta em assalariado, o ser humano em mercadoria, o orgânico no inorgânico.
Mas a flânerie de Baudelaire guarda uma certa consciência de sua própria fragilidade. ”

3. O Francês Charles Baudelaire viveu entre 1821-1867, foi poeta, teórico e crítico de arte, sendo reconhecido com um dos precurssores do simbolismo literário.
4. Surgida na década de 1960, a Land Art foi um movimento que buscou a fusão da arte à natureza, já que utilizava recursos naturais para a concepção de
obras de arte, geralmente em grandes dimensões.
5. Baseado em relato do artista em uma entrevista do Youtube nomeado “A história do Zezão” https://www.youtube.com/watch?v=-niJ46ktpyI
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Mergulhando no conceito do flâneur, é possível perceber como a arte e seu trabalho o transformam, não só enquanto sujeito,
mas também o transformam “como se fosse uma personalidade” (BENJAMIN, 1991, p.81) em meio à multidão.
As cenas seguintes mostram o ‘flaneur-artista’6 em um ato de exploração de um dos locais onde seu trabalho mais se destaca:
uma escura, malcheirosa e poluída galeria de esgoto. Segundo Moreira (2009), “[a] invisibilidade proposta pelas formas fluidas
do tom azul claro contornado por azul escuro são hoje marcas conhecidas deste grafiteiro. Propõe um mergulho às vísceras da
cidade a procura de um lugar mais humano”, conforme citou Poato (2006, p. 106)7.
Segundo Baixo Ribeiro, da Galeria Choque Cultural (SP), um dos entrevistados no filme, a pintura e o desenho não são fundamentais na obra de Zezão, mas sim “a instalação, a performance, a atitude que ele tem ao procurar um tipo de lugar para
colocar o trabalho dele, e o relacionamento que ele cria com as pessoas em volta desse lugar”.
Mais adiante, Zezão relata uma desconfiança dos colegas grafiteiros em relação à quantidade de sua produção, abordando que
os pares só passam a acreditar na existência de seus trabalhos à medida que fotografias dos mesmos são mostradas, evidenciando fortemente a visibilidade que a fotografia dá à sua arte, reforçando ainda o caráter indicial da fotografia8. Para Moreira
(2009), “existe uma intenção, por parte deste grafiteiro, entre a forma de apresentação deste graffiti na rua e sua propagação
através do suporte fotográfico”. Ainda segundo Moreira (2009),
“[J]unto às composições criteriosas, deu-se duplamente: graffiti e fotografia. Entrelaçados em um único suporte, uma única
superfície. A imagem fotográfica, harmonicamente composta, apresenta-se aqui como um recorte do meio urbano. Toma-se
Kossoy como referência e finalização desta linha de pensamento. Pensar o graffiti como uma arte efêmera, e a fotografia, um
registro “durável”. “… o fato é efêmero, sua memória, contudo, permanece – pela fotografia. São os documentos fotográficos
que agora prevalecem; neles vemos algo que fisicamente não é tangível; é a dimensão da representação: uma experiência
ambígua que envolve os receptores, pois, dependendo do objeto retratado, desliza entre a informação e a emoção” (KOSSOY,
2007, p. 42 citado por MOREIRA, 2009).”
Após relatar a necessidade da fotografia como forma propagadora de sua arte, Zezão amplia o relato do parágrafo anterior
dizendo: “Tomei conta, dominei, é meu”, apresentando não só um forte caráter de “reapropriação territorial” (TAVARES, 2009),
mas também uma característica de apropriação espacial muito presentes na arte urbana. A característica de apropriação
também é citada por Wisnik (2007) quando este diz que esse artista “grafita lugares escondidos, absolutamente inacessíveis
ao olhar comum, e define a atitude do artista de rua como a vontade de tomar o local grafitado para si, de modo a poder dizer:
“É meu””. Ainda, segundo Ricardo Campos (2013, p. 207), além da apropriação ilícita para um ato de comunicação, há também
uma busca pelo gozo da transgressão:
“O gesto do graffiti assenta, basicamente, na apropriação ilícita do espaço público para um ato de comunicação. A rebelião
surge do uso ilegal do espaço e da fabricação de uma linguagem codificada inacessível à maioria. Do ato de rebelião desponta
algo que é vital e que, provavelmente, justifica a imersão dos jovens nesse mundo: o gozo da transgressão. ”
No filme, o risco e a transgressão são perceptíveis quando Zezão relata sobre uma ocasião em que foi preso pela polícia enquanto fazia um de seus trabalhos, e que sofreu intenso “terror psicológico”. Campos argumenta em favor da existência de
dois elementos essenciais para a construção do universo do graffiti: o risco e a criatividade, que para ele são dois polos não
antagônicos onde “constrói-se a representação do graffiti como atividade alheia à banalidade, instigadora de gestos desmedidos”. (2013, p. 207)
Segundo informações contidas no website de Zezão9, o artista atua “sobre as superfícies decrépitas nos locais abandonados,
interfere, assim, numa suposta vida real e torna visível aquilo que, sem a sua arte, nem seria percebido e ninguém quereria ver”.
Essa potência que Zezão aparentemente busca em sua obra também é relatada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, um dos
entrevistados do documentário, que também questiona se o subterrâneo não seria a cidade real:
“Acho que é uma bela imagem sobre algo nunca visto antes, inclusive dito por alguém que imaginou aquilo como a forma de
exibir graficamente, deixar registrado, a sua indignação diante de um horror. Acho que no fundo é isso que está contido na
obra do Zezão, algo escondido, que é de fato a cidade real, que é desfrutada de uma forma enganosa por fora, uma espécie de
panegírico sobre o horror. ”
Tavares (2009, p. 29) destaca que a força do trabalho do artista Zezão encontra-se na sua capacidade em resistir à ordem
produtiva:

6. Termo cunhado pelo autor deste artigo, a partir da apropriação do termo usado por Baudelaire.
7. Poato (2006, p. 106). “Humano porque o esgoto iguala a cidade. Não há melhor nem pior. É só esgoto”.
8. Fotografia como índice de um fato ocorrido, seguindo terminologia adotada pela semiótica perciana.
9. Website oficial do artista: www.zezaoarts.com (acesso em 28 de junho de 2017).
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“Em vez de se dedicar a embelezar um lugar organizado da cidade, o sujeito foi se dedicar a desenvolver uma obra gráfica e
poética no choque entre a beleza do azul e a sujeira dos fluidos urbanos. Quis dar a conhecer, em seu blog, suas aventuras por
esses lugares, o encontro com os habitantes subterrâneos e com o descarte da metrópole. ”
1. GRAFFITI E PICHAÇÃO, OU LEGAL E SEMILEGAL
Apesar do universo graffiti unir diversos estilos de intervenções urbanas, tais como: stencil10, lambe lambe11, pichação e graffiti
(Hall of fame12), há no Brasil uma distinção e distanciamento enormes entre o que conhecemos por pichação e graffiti. Relata
Campos (2013, p. 208): “o graffiti está associado a uma prática de natureza artística”, já a pichação é “uma expressão ilegal
sem motivação estética”. Argumento também reproduzido por Gitahy (1999, p. 19), “Podemos pontuar uma diferença entre
graffiti e pichação onde o primeiro vem das artes plásticas (imagem), enquanto o segundo, da escrita (texto)”. Segundo Andréa
Tavares (2009, p. 23), “os grafiteiros dizem querer deixar a cidade mais bonita; pichador quer colocar sua marca na cidade, a
conversa dele é outra. (…) A pichação foge do espaço legalizado da arte; o grafite transita por ele livremente”. Tavares relaciona
ainda a pichação como um fenômeno de comunicação:
“A partir da década de 1970 tomam como ponto de partida a pichação dos levantes estudantis da Europa na década de 1960 e
as mensagens subversivas dos grupos de esquerda na América Latina. A partir desses dois momentos a pichação passa a ser
entendida como um fenômeno da comunicação (2009, p. 23). ”
A própria pichação é observada em duas vertentes por Mittmann (2012), conforme Pereira (2005) e Lassala (2010):
“Podemos entender a pichação de forma genérica como toda e qualquer grafia aplicada de maneira não autorizada nos mais
variados espaços públicos. Mas, dentro deste amplo espectro de pichações (letras, palavras, frases, desenhos, signos diversos), encontramos uma espécie particular de pichação, a qual, para diferenciar-se das demais maneiras de escrita não autorizada, os próprios “pixadores” adotaram a grafia de “pixação” como vemos em Pereira (2005) e Lassala (2010) (MITTMANN,
D., 2012).”
Se por um lado a obra de Zezão é uma “abstrata caligrafia”13, por isso se aproximando mais da escrita, portanto da pichação
(ou pixação, conforme parágrafo anterior) (GITAHY, 1999); por outro lado, sua visualidade mais artística, não monocromática,
portanto colorida, e seu aspecto contemplativo aproximam-na do graffiti. Todavia, para Baixo Ribeiro (Galeria Choque Cultural),
outro entrevistado no documentário, seria uma simbiose de pichação e grafite:
“Uma das coisas que eu acho mais interessante no trabalho do Zezão é que ele está em uma posição muito estratégica entre
esse grafite mural, esse grafite figurativo, que num tem nada a ver com o Zé, e essa pixação, esse estudo sobre a letra que
também não tem nada a ver com o Zé. (…) Ele traz uma espécie de simbiose entre isso, com uma proposta original de procura
de lugares diferentes para colocar a sua assinatura, como se fosse um realmente um pichador. ”
Embora a distinção entre a pichação e o grafite sejam típicas da cena da arte urbana brasileira, percebe-se uma diferenciação
quase similar mundo afora, como é citado por Ricardo Campos (2013, p. 208), quando propõe a decomposição do graffiti em
duas vertentes: “a ilegal e a semilegal (ou legal)”, sendo que a primeira estaria mais ligada a vandalismo, já a segunda possui
um maior comprometimento social e tem objetivos mais artísticos, muitas vezes feitas com o aval do proprietário do espaço.
Na visão de Andréa Tavares (2009, p.27), a diferenciação entre grafite e pichação se relaciona com a busca por território, onde
estas formas de expressão disputam terreno com a propaganda: “Grafite e pichação se amontoam numa lógica de ocupação
de território, como naquele jogo, o WAR14, disputando terreno visual com a propaganda. Esta última dentro da legalidade, os
outros nem sempre. Diferença fundamental, o pichador e o grafiteiro não querem nos vender nada, querem ocupar a cidade,
com a mesma força das grandes empresas porque a cidade é deles também, ou antes, é primeiramente deles, de todos os seus
habitantes. ”
No documentário, Zezão relata o caráter ilegal presente em seu trabalho: “É legal que mantém nesse espírito de ilegalidade,
que eu acho que o espírito do grafite é isso mesmo, (…) vou pintar aqui e não quero saber de quem é (…) Não pode? Então agora
é que eu vou pintar mesmo”.

10. Stencil é uma técnica artística utilizada principalmente em intervenções urbanas, onde se utiliza uma máscara em acetato recortada no formato da ilustração que será transferida.
11. Lambe Lambe é uma técnica utilizada na arte de rua, que cola cartazes pelo ambiente urbano.
12. Segundo Campos (2013, p.210), “o hall of fame é caracterizado por uma maior complexidade pictórica, exigindo capacidade de composição e técnica na
execução. Os cenários elaborados, a presença de personagens (characters), a profusão cromática e a grande dimensão das obras são elementos que caracterizam essa forma de expressão que geralmente é produzida coletivamente”.
13. Segundo o site do artista, sua arte é “sua marca pessoal que consiste na palavra “VÍCIO” em abstrata caligrafia desenhada em azul sobre as superfícies
decrépitas nos locais abandonados.”
14. Jogo lançado em 1972 pela empresa brasileira Grow, baseado no jogo americano Risk, onde o objetivo é conquistar territórios no mapa mundi.
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Ao contrário de Campos (2013), Tavares (2009, p. 29) ignora a questão da legalidade e defende uma legitimação do espaço
como potencializador do graffiti, que “precisa da rua; não da ilegalidade, mas simplesmente do espaço urbano, aquele que
constrói com mais força o nosso imaginário”. Destaca ainda uma fragilização da sua potência dos trabalhos de Zezão quando
estes são deslocados do espaço urbano: “Quando esse mesmo desenho, o mesmo sinal, vai para um espaço interno, doméstico,
há uma diluição dos significados conquistados quando se examina o trabalho enquanto conjunto de ações, fragilizando a potência
poética do todo, tornando o trabalho suscetível à reificação e à fetichização.”
A crítica de Tavares a respeito da fragilização da obra de Zezão mediante a alteração do espaço onde a sua obra é veiculada
certamente é direcionada a um tipo de trabalho que o artista cunha em seu site como indoor, geralmente realizados em residências ou empresas, comissionadas por um contratante, assim envolvendo um pagamento pela obra. O uso do termo indoor
é questionável à medida que as galerias subterrâneas também se caracterizam como espaços internos.
Figura 03 - Imagens retiradas do website do artista, seção identificada como indoor

Segundo relata no documentário, Zezão também faz o que chama de “rolê de rua”, quanto sai de bicicleta à procura de locais
que possam receber sua obra. A opção pela bicicleta como meio de transporte se dá porque, segundo ele, há uma possibilidade
de ver mais lugares que não se veria de carro. Diz ainda que o que ele gosta no seu fazer artístico vai além da pintura, que gosta
de conhecer a cidade, de fotografar a cidade: “a pintura é só um registro, tipo: olha, eu passei por aqui (sic)”, em mais um ato
de demonstração desse espírito flâneur intrínseco à sua atuação.
Figura 04 - Imagens retiradas do website do artista, seção RUA
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Mais adiante, no documentário, o artista exibe em seu ateliê um diploma que recebeu por ser um ‘vândalo formado’, o que
reforça o conceito de carreira moral de Macdonald (2001), conforme citado por Campos (2013, p. 211): “na medida em que a
trajetória individual é orientada pela estima pública e pela reputação em vez de qualquer compensação de ordem material”.
Juntamente a isso, Campos (2013, p.206) trata o sujeito grafiteiro como um “herói dos tempos modernos”, abordando ainda a
carreira dos writers15 como sendo uma “carreira excepcional, à margem das convenções, é glorificada como exemplo de sucesso num meio extremamente adverso”. Em outros relatos presentes no Youtube16, Zezão diz que atuava profissionalmente
como motoboy, mas o seu trabalho na sua versão mais comercial – que para Tavares (2009, p. 29) seria uma fragilização da
“potência poética do todo” – lhe propiciou seguir uma carreira diferente e abandonar a antiga profissão. Seria uma carreira
moral se convertendo de fato em uma carreira real? Seria então Zezão um “herói” da modernidade ao tornar visíveis espaços
sem nenhuma opacidade social?
Se por um lado Zezão ganhava a vida como motoboy cruzando a cidade, sua nova carreira se potencializou por um ato similar
à flanêrie, de quem explora (e vive) o tempo todo a cidade. A notoriedade de sua obra propiciou ao artista se transportar do
graffiti ilegal para o semilegal (legal), mais que isso, o levou das galerias de esgoto para galerias de arte em todo o mundo.
Figura 05 - Vista da exposição Zezão, Zipper. Galeria, 2014. Imagem retirada do site da galeria.

2. ABANDONOS E SUBTERRÂNEOS - A RELAÇÃO DE ZEZÃO COM O ESPAÇO URBANO
Conforme afirmado no início deste artigo, o que mais se destaca e chama atenção no trabalho deste artista vai além de suas
formas, cores e estilo. O que mais gera interesse em sua obra é a busca desse grafiteiro por espaços abandonados e subterrâneos, que geralmente não atraem tanta atenção de outros artistas e da população como um todo. A potência de sua obra
está em tudo que ela representa e expõe, mas o que a diferencia e a torna única é a ampla relação com os espaços que ocupa.
O processo de ocupação da cidade presente no trabalho de Zezão é relacionado por Baixo Ribeiro com os primeiros anos do
grafite em São Paulo: “a partir dos anos 80 eles começaram a ocupar a cidade e fazer a parte de fora ficar legal”. Ribeiro diz
ainda que o grafiteiro e o pichador dão uma unidade visual para a cidade, que em um primeiro momento é agressiva, mas defende que aquele lugar já era agressivo antes daquilo.
Para Moreira (2009), a obra de Zezão apresenta a “contradição entre a modernidade e suas consequências, uma sociedade
excludente, muitas vezes violenta e comprometida ambientalmente. Zezão invade os esgotos, aplica seus desenhos, registra
e divulga estas inquietações. Torna o trabalho acessível – através das fotografias e da internet – a qualquer um, mesmo aos
que não queiram “ver demais””.

15. Segundo Ricardo Campos (2013, p. 210), diferentemente do Brasil, onde são utilizados os termos pichador e grafiteiro, na Europa ambos atores do graffiti
são chamados de writer.
16. Baseado em relato do artista em uma entrevista do Youtube nomeado “A história do Zezão” https://www.youtube.com/watch?v=-niJ46ktpyI
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Figura 06 - Trabalho de Zezão em uma galeria de esgoto. Retirada do site do artista

Em outro trecho do documentário analisado neste trabalho, Zezão relata não fazer ideia de quantas galerias há na cidade,
comparando as galerias de esgoto a uma cidade que não se conhece, uma cidade abaixo da outra. Ao contrário dessa ideia de
explorador a explorar o desconhecido, Poato (2006, p. 109) afirma que o artista é sim um inventor num processo de reinvenção:
“Os desenhos de Zezão chamam a atenção pela luminosidade, pela fluidez, pela delicadeza das curvas. É como se o artista
reinventasse aquele espaço, como se desse uma chance à cidade de ser outra coisa”.
O arquiteto Paulo Mendes da Rocha questiona sobre o abandono da cidade: “Já imaginou abandonar uma cidade dessa? Que
é outra coisa interessante desse trabalho. Algumas pequenas coisas abandonadas, e se abandonar tudo? (…) Pra onde iríamos?”. Ao contrário de Poato, o arquiteto afirma que o trabalho de Zezão revela o desastre que é a cidade, antagônico a uma
suposta ideia moderna de êxito:
“A cidade então é por si um desastre? Essa é que é a grande questão que o trabalho do Zezão revela. Não pode ser, porque o
que nos move ao construir uma cidade é uma ideia de êxito. Não podemos gastar todo esse trabalho humano, investimentos,
que estão aí na cidade que nós estamos vendo e dizer que o resultado é um desastre. É você condenar as ações humanas ao
fracasso, portanto é uma desmoralização da ciência, das artes e da técnica. Inclusive eu que sou arquiteto posso dizer que
é uma desmoralização para o arquiteto, que ainda é chamado para revitalizar o que já foi destruído, é como você chamar um
cirurgião post mortem. (ROCHA, Paulo Mendes, 2007 - “No traço do invisível”, São Paulo, 2007 - 52 min.) ”
Figura 07 - Obra do artista em um local abandonado. Retirado do website do artista
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Contudo, a reflexão de Poato sobre a invenção do espaço pelo artista pode ser relacionada à teoria de Henri Lefebvre17, que
aborda sobre a produção do espaço pela sociedade funcionando em uma consonância entre ambos, uma vez que o espaço é
fundamentalmente enleado à realidade social. Dessa maneira, “o espaço não existe em ‘si mesmo’. Ele é produzido” (SCHMID,
2012, p. 91), sendo que toda a produção do espaço “é formada por uma tríade que engloba a prática espacial (percebido), as
representações do espaço (concebido) e os espaços de representação (vivido) (MATIAS, 2016, p. 160). Segundo Christian
Schmid (2012, p. 102), o espaço é, portanto, inacabado:
“O espaço é, ao mesmo tempo, percebido, concebido e vivido. Nenhuma dessas dimensões pode ser imaginada como a origem
absoluta, como ‘tese’, e nenhuma é privilegiada. O espaço é inacabado, assim, ele é continuamente produzido e isso está sempre ligado com o tempo. ”
A teoria de Lefebvre sobre o espaço é parte importante da chamada virada espacial18 que, para Juliana Rocha Franco (2015,
p.67), é abordada nas reflexões de vários teóricos sugerindo que “passamos por uma virada em direção a uma investigação
das práticas espaciais e significados espaciais – uma “virada espacial” (Soja, 2006; Warf; Arias, 2008)”. Contrária ao conceito
do espaço absoluto – ideia moderna que separa o sujeito do objeto e não relaciona o espaço com a experiência –, a virada
espacial, segundo Juliana Rocha Franco (2015, p.68):
“Possibilitou a consolidação da ideia de que relações espaciais devem ser compreendidas não apenas como um pano de fundo
ou cenário para eventos, um recipiente vazio a ser preenchido com ações e movimentos ou algo para ser tratado como a priori
ou fixo. Para tal, o espaço é compreendido como algo que é produzido socialmente, ao invés de um recipiente para as relações
que acontecem no tempo. ”
Ao perceber, conceber e vivenciar o espaço, Zezão propicia a si mesmo como sujeito a vivência de uma experiência entre ele
e o espaço, sendo seu trabalho responsável por conceber novos espaços de representação não só para o ego do artista, mas
também para o imaginário coletivo da cidade. Por isso, a relação do trabalho de grafiteiros com o espaço urbano passa a gerar
cada vez mais interesse científico após a citada virada espacial.
Segundo Schmid (2012, p. 89-90), há uma relação direta entre a urbanização e globalização com a virada espacial, pois as
“novas configurações espaço-temporais que determinam o nosso mundo clamam por novos conceitos de espaço correspondentes às condições sociais contemporâneas”. Percebem-se tais novas configurações espaço-temporais na maneira como
crescem as cidades, que se expandem para os limites mais fronteiriços dos municípios, promovendo abandono de áreas
centrais e também de áreas periféricas, que pode ser percebido na relação da urbanização com o capitalismo, conforme citado
por David Harvey (2008, p.75): a “urbanização desempenhou um papel particularmente ativo, ao lado de fenômenos tais como
gastos militares, na absorção do excedente que os capitalistas produzem perpetuamente em sua busca pelo lucro”.
De acordo com David Harvey (traduzido do original em inglês “The right to the city”, por Jair Pinheiro, 2008, p.74): “O direito
à cidade está muito longe da liberdade individual de acesso a recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade”. É como se o artista chamasse para si esse direito que possui de alterar-se através da mudança que promove
no espaço urbano. Logo, produz um novo espaço social através de uma mudança subjetiva. Assim, Zezão “reconstrói o mundo
em que vive o mais próximo do seu desejo (Robert Park, citado por David Harvey, 2008. p. 73)”. Se por um lado as definições
do espaço anteriormente baseadas nos paradigmas matemáticos e filosóficos de Euclides e Kant são, segundo Matias (2016,
p. 157), “um meio vazio, contentor indiferente ao conteúdo, mas definido segundo alguns critérios não formulados: absoluto,
óptico geométrico”; por outro lado, Lefevbre afirma que a produção de espaço é social, à medida que “‘incorpora’ atos sociais,
as ações de sujeitos tanto coletivos quanto individuais, que nascem e morrem, padecem e atuam (LEFEVBRE, 2013a, p. 93)”,
ou o que David Harvey chamou de “exercício de um poder coletivo de moldar o processo de urbanização”.
Assim, Zezão e outros artistas urbanos se juntam para moldar o processo de crescimento, desenvolvimento e/ou declínio da
urbe. Portanto, o artista de rua não se utiliza de espaços, mas a partir do contato humano que tem com os espaços, em uma
via de mão dupla onde o espaço também produz o artista, assim como produz a social. Dessa maneira, a potência da obra de
um grafiteiro como Zezão é alterada constantemente pela relação dessa obra com o espaço e com as experiências que criam
juntos, como argumentou Matias (2016, p. 159), “[o] espaço e os seus habitantes se produzem mutuamente”.
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RESUMO
Neste artigo, se analisa o papel do artista como um articulador e as metodologias envolvidas em dois contextos de trabalho
a partir de uma rede colaborativa entre pesquisadores brasileiros e mexicanos pertencentes, respectivamente, aos grupos
Cidadania e Arte (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil) e Imagen y Creación (Universidad Baja California, México).
É tratado um dos projetos realizados conjuntamente em 2016, em parceria pelos dois grupos, intitulado Porto Alegre-Tijuana:
mulheres olhando seu cotidiano e além dele. Tal projeto previu um acercamento ao dia a dia de mulheres em condições de vulnerabilidade social nas duas cidades a partir do desenvolvimento de oficinas tendo o vídeo como linguagem. O artigo aborda
a implementação das oficinas e os processos gerados nos dois contextos de trabalho, relacionando-os à prática artística
participativa no espaço urbano.
Palavras-chave: arte, participação, Porto Alegre-Tijuana, mulheres, vídeo.

Este artigo aborda, por meio de uma prática artística focada na linguagem do vídeo, de que maneira artistas atuantes em dois
contextos distanciados geograficamente mediam um processo de arte participativa com intuito de aproximar pessoas com
históricos de vida muito distintos. Tendo como ponto de partida para reflexão essa temática, se analisa o papel do artista como
um articulador e as metodologias envolvidas em contextos bem diferentes de trabalho a partir de uma rede colaborativa entre
pesquisadores brasileiros e mexicanos pertencentes, respectivamente, aos grupos Cidadania e Arte (Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Brasil)1 e Imagen y Creación2 (Universidad Baja California, México). Os dois grupos vem trabalhando conjuntamente desde 2014 com o objetivo de desenvolver e compartilhar metodologias de investigação em artes relacionadas
ao espaço público urbano.3 No bojo dessa parceria de pesquisa, ao longo dos anos vem sendo estudadas e criadas algumas
metodologias participativas e colaborativas envolvendo as complexas relações (e tensões) que se estabelecem entre práticas
artísticas contemporâneas e sua inserção no campo social ampliado (a inserção direta da arte em problemáticas relacionadas
a questões urbanísticas, territoriais, ambientais, políticas e socioeconômicas).
Neste artigo, o foco será em um dos projetos realizados conjuntamente, em 2016, por Cidadania e Arte e Imagen y Creación,
nas cidades de Tijuana (Mx) e Porto Alegre (Br), intitulado Porto Alegre-Tijuana: mulheres olhando seu cotidiano e além dele. Tal
projeto previu um acercamento ao dia a dia de mulheres em condições de vulnerabilidade social a partir do desenvolvimento
de oficinas tendo o vídeo como linguagem. Na proposta, foram estimuladas narrativas que buscassem uma aproximação com
a história e a vida diária de algumas mulheres segundo seu próprio ponto de vista.
1. ETAPAS DE TRABALHO
A realização do projeto Porto Alegre-Tijuana envolveu uma série de etapas, tais como a busca por recursos financeiros, a
escolha dos grupos de trabalho, a realização das oficinas e a mostra do material produzido pelas mulheres das duas cidades.
1. Cidadania e Arte é um grupo de investigação vinculado à Universidad Federal do RS e atua como prática artística crítica no espaço urbano. Informações
disponíveis sobre o grupo em: Cidadania e Arte no site: cidadaniaearte.wix.com/ufrgs
2. Imagen y Creación é um grupo de pesquisa da Facultad de Artes da Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México. O grupo desenvolve projetos
de criação a partir de diversas linguagens como fotografía, intervenção urbana e artes gráficas.
3. Informações a respeito das atividades colaborativas entre os dois grupos estão disponibilizadas em: http://paralelos28e30.wixsite.com/arte
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2. OBTENÇÃO DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO
Cada vez mais os editais públicos de apoio financeiro configuram-se como formas de acessar recursos para viabilizar ações
e projetos em artes visuais. Artistas contemporâneos assumem como uma etapa importante da produção de uma proposta
a captação de recursos financeiros. Exemplo dessa prática pode ser constatado nos projetos do artista catalão Antony Abad.
Nesta entrevista realizada em 2013, quando indagado a respeito de seu papel junto aos grupos com os quais trabalha, podemos observar claramente o posicionamento de Abad:
“FP - Nesse sentido, qual seria o seu papel nesses projetos? Criar condições para que esses indivíduos tenham voz própria, mas
também mediar a relação entre os coletivos e a esfera institucional?
Abad - O que estou fazendo é desviar fundos que estão destinados à arte e a cultura para outro território, mais social, no qual
certos coletivos possam auto-representar-se. Eu tenho a possibilidade de fazer isso porque tenho uma trajetória como artista.
Então, quando recebo convites para fazer projetos, proponho esses experimentos. O meu papel é esse: de um lado desviar esse
financiamento que era dedicada à arte para um território que eu acho bem mais social e do outro lado a minha função nesses
projetos é ser um facilitador. Ensinar esses coletivos como usar as ferramentas, modelar o dispositivo, e, uma vez que eles já
conhecem o dispositivo, como usar, aí eu já posso ir para o próximo coletivo. Porque, ao final, o maior êxito, para mim, é quando
termina esse patrocínio que vem do mundo da arte, do mundo das companhias, das operadoras e o coletivo organiza-se para
continuar o projeto” (Abad: 2013, 1).
Em concordância com o posicionamento de Antony Abad, em Porto Alegre-Tijuana, foram buscados recursos financeiros para
investir em um projeto voltado a um público que não tem relação direta com o sistema da arte. Em 2015, os grupos Cidadania
e Arte e Imagen y Creación foram contemplados no programa Iberamericano IberCultura Viva4. Foram os recursos obtidos a
partir deste programa, cujo objetivo é apoiar redes de cooperação e de intercâmbio que fortaleçam culturas de base comunitária em países ibero-americanos, que tornaram possível a realização do projeto.
3. PÚBLICO-ALVO
A escolha do público-alvo se deu a partir de uma parceria de trabalho existente entre os dois grupos de pesquisa, os quais já
conheciam e atuavam nos contextos das pessoas convidadas a participar do novo projeto. Nas duas cidades, Porto Alegre e
Tijuana, foram escolhidos grupos focais constituídos por mulheres jovens que apresentavam históricos de vida relacionados a
situações de violência doméstica, poucos recursos financeiros, baixa escolaridade e dificuldades de aceder ao mercado de trabalho. Os dois grupos vivenciavam situações cotidianas específicas: o grupo mexicano fazia parte de um centro de reabilitação
para mulheres, o Centro de Rehabilitación Casa Corazón, e o brasileiro era composto por moradoras de uma vila de baixa renda.
O Centro de Rehabilitación Casa Corazón recebe apoio governamental limitado à cedência da casa, porém não conta com aporte de recurso financeiro público, além deste citado. O Centro se mantém graças ao serviço de uma rede de voluntários e dos
recursos recebidos através de campanhas e de doações privadas. Localizado em uma zona central da cidade de Tijuana, tem
capacidade para receber até 30 mulheres por períodos de seis meses, em regime de reclusão, ou seja, com privação temporária
da liberdade. Na Casa Corazón, as mulheres usuárias de drogas e em situação de vulnerabilidade têm acesso a um programa
que envolve consultas médicas e psicológicas assim como atividades de capacitação que podem auxiliar em sua reabilitação
e reinserção social.
Em Porto Alegre, as oficinas foram realizadas com mulheres residentes na Vila Renascença I (local formado por 50 famílias
de baixa renda, situado em bairro de classe média). Na Vila Renascença I, há um número expressivo de afrodescendentes em
condições de vulnerabilidade social (vivem com poucos recursos financeiros, há situações de violência doméstica ou de preconceitos por sua condição social). Todas as mulheres participantes do projeto tinham baixa escolaridade e faziam parte de
famílias que recebiam auxílio governamental mensal por não terem renda mínima que permitisse sua sobrevivência.
Como citado anteriormente, a escolha dos grupos focais não foi aleatória, pois tanto Cidadania e Arte (Porto Alegre) como
Imagen y Creación (Tijuana) já vinham trabalhando nos dois contextos. Em Porto Alegre, o Cidadania e Arte desenvolve, desde
2015, uma proposta colaborativa com moradores da Vila Renascença I. E em Tijuana, uma artista relacionada ao Imagen y
Creación havia realizado oficinas de pintura com as residentes da Casa Corazón. Tal histórico de trabalho foi determinante para
o desenvolvimento do projeto com os grupos focais, pois já havia contato anterior com as duas realidades.
4. REALIZAÇÃO DAS OFICINAS
Na busca de uma metodologia inventiva que pudesse estabelecer pontos de contato entre realidades tão distintas, optou-se
pelo vídeo como ferramenta e como linguagem por propiciar de um modo muito simples o acercamento ao cotidiano das
participantes. Assim, nos dois contextos, artistas pertencentes aos dois grupos de pesquisa realizaram oficinas de vídeo que
derivaram em audiovisuais gravados pelas mulheres. Os audiovisuais tratam de seu cotidiano e das cidades em que as pro-

4. Informações sobre o programa IberculturaViva disponíveis em: http://iberculturaviva.org
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tagonistas vivem. Foram utilizados diferentes tipos de captação de imagens, desde o uso de telefones celulares até câmera
semiprofissional e profissional. Ao final do projeto foram produzidos nove audiovisuais.5
Figura 1: Mulheres analisando suas produções em Porto Alegre. Porto Alegre. 2016. Imagem das autoras.
Figura 2: Mulheres analisando suas produções em Tijuana. Tijuana. 2016. Imagem das autoras.

5. METODOLOGIA EM PORTO ALEGRE
Especialmente a partir dos anos 1960, muitos artistas vêm expandindo suas práticas para além dos limites do atelier e dos
espaços expositivos, desenvolvendo propostas que tensionam noções como autonomia da arte, arte como representação ou
apresentação, como prática desvinculada do espaço social. Muitas das poéticas passam a questionar sobre a função e as
intenções da arte e do artista, consideradas frequentemente autocentradas e distanciadas do âmbito do real. Para indicar
tais práticas, foram cunhados por diferentes teóricos, como Grant Kester, Suzzane Lacy e Lars Larsen, termos como “estética
social”, “arte pública de novo gênero”, “prática social”, “arte dialógica”. Tais práticas são focadas mais nas relações sociais
(interações entre pessoas e seus contextos) do que na produção de objetos e investigação de questões formais ou estéticas.
Neste panorama, algumas poéticas se direcionam a aproximar e mesmo a mesclar arte e vida. Vinculadas a esse entendimento
de arte relacionada diretamente à vida, surgiram ao longo das últimas décadas propostas artísticas que valorizam atividades
triviais, cotidianas e corriqueiras como, por exemplo, o ato de conversar, de caminhar. Um dos artistas contemporâneos mais
conhecidos a se utilizar da caminhada como prática poética é o belga Francis Alys, que a partir de percursos realizados principalmente na Cidade do México, desenvolve propostas relacionadas ao cotidiano da cidade6.
Os vídeos produzidos pelo grupo de Porto Alegre se incluem no escopo destas práticas artísticas. Eles foram feitos com as
mulheres sempre em deslocamento pela cidade, seis adolescentes e duas artistas propositoras da oficina. Como forma de
justificar estes deslocamentos, foram escolhidos alguns lugares para “visitar” que funcionaram como “pontos de referência”,
como lugar de chegada.
A opção pelo deslocamento surge como forma de estabelecer outra situação de fala e escuta, mais dinâmica e informal em
contraposição ao ambiente estabelecido no primeiro encontro com o grupo, marcado pela timidez e pelo distanciamento. O
fato de pertencerem a contextos sociais diferentes (artistas propositoras e adolescentes) alargava ainda mais estas distâncias
quando o que se buscava era uma aproximação.
Durante o desenvolvimento do projeto, as artistas perceberam que caminhar juntas pela cidade foi uma escolha metodológica
que se revelou extremamente rica no sentido também de favorecer um estar junto para experienciar uma cidade, que parece
já tão conhecida, como algo novo, algo que requer uma atitude que não seja indiferente ou passiva, atitude esta criada a partir
da convivência estabelecida pelo grupo durante os deslocamentos conjuntos pela cidade.
Foram os relatos das mulheres sobre os percursos que faziam cotidianamente (para visitar a avó distante, para levar o irmão
no posto de saúde ou o lanche para o pai na madrugada) somados às vivências de cidade das ministrantes da oficina que
levaram a criação dessa metodologia experimental de trabalho: a partilha do ato de deslocar-se pela cidade. Ela consistiu em
escolher lugares de Porto Alegre e decidir como chegar (se de ônibus, a pé), conversar nos trajetos, registrar em vídeo o que
era visto, o que era falado, o que interessava, o conhecido e o desconhecido.
A escolha por gravar e registrar as conversas e percursos respondia a uma condição de trabalho que envolvia um processo de
aprendizagem ao mesmo tempo que possibilitava tecer uma trama capaz de manter-se no tempo do depois, no tempo que permita
5. Os vídeos estão disponíveis em: http://portotijuana.wixsite.com/mulheres/porto-alegre e http://portotijuana.wixsite.com/mulheres/tijuana
6. Atualmente há vasta bibliografia sobre o assunto do deslocamento urbano e suas relações com a arte urbana. Exemplos podem ser encontrados em: ALYS,
F. Numa Dada Situação. São Paulo: Cosac Naify, 2010. CARERI, F. Walkscapes, el andar como práctica estética. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2005. DAVILA, T.
Marchée Créer, Déplacements, flâneries, dérives dans l’art de la fin du XXe siècle. Paris: Editions du Regard, 2002. DERDICK, Edith. Bagagem caminhada. Disponível em: https://www.bagagem-caminhada.com/.
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olhar, escutar novamente, reencontrar, encontrar algum nexo nesta vida que forma uma cidade. Assim, por meio de conversas,
frases soltas urdidas na trama possibilitada pelo percurso, as mulheres iam se conhecendo e se aproximando da vida e da relação
que cada uma tem com a cidade - uma metodologia de aproximação que surge a partir de conversas tecidas em meio aos deslocamentos. A partir dali, andavam sem um rumo específico e deixavam o acaso determinar os caminhos a serem traçados durante
os percursos. O que para as propositoras era uma metodologia incorporada em suas práticas de trabalho, passou a ser para as
meninas uma possibilidade de sair de casa, do ambiente doméstico no qual estão sempre desempenhando uma função.
Um destes percursos surgiu ao acaso, foi um dos poucos dias em que todas as meninas apareceram no ponto de encontro
habitual. Uma delas, que estava grávida, chegou avisando que não poderia acompanhar o grupo porque tinha uma consulta
marcada em seguida. Porém, ainda restavam 40 minutos durante os quais uma das propositoras sugeriu que o deslocamento
daquele dia iniciasse pelo trajeto até o Centro de Saúde Modelo, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, onde a gestante seria
atendida. Esta sugestão acabou trazendo um diferencial para a situação, uma vez que colocou as participantes em uma atitude
aberta à escuta e ao imprevisto, levando-as a desviar-se de um percurso pré-determinado para valorizar o acaso.
Se por um lado o fato de estar grávida ainda adolescente fazia com que esta menina tivesse uma atitude introspectiva perante
as proposições das artistas, ao partir de algo relacionado ao cotidiano dela, ainda que uma situação difícil por conta de sua
idade e condição socioeconômica, proporcionou um dos poucos momentos em que ela se mostrou sorridente, integrada na
experiência participativa. O mesmo percurso supostamente já conhecido por onde outras tantas vezes teve de percorrer com
pressa para ser atendida, era agora refeito com a câmera na mão, mais lenta e atentamente, analisando pequenas coisas, algo
a que não estava habituada. Uma proposição que também foi partilhada por todas que participam da oficina, um saber que
partiu do corpo, do posicionamento e do deslocamento pela cidade em estado de disponibilidade.
6. METODOLOGIA EM TIJUANA
Figura 3: Um dia de oficina caminhando pelas ruas de Porto Alegre. Porto Alegre. 2016. Imagem das autoras.
Figura 4: Um dia de oficina na Casa Corazón em Tijuana. Tijuana. 2016. Imagem das autoras.

A metodologia de trabalho com o grupo em Tijuana foi muito diferente, pois as mulheres não podiam circular pela cidade, estavam em situação de privação de liberdade, vivendo no centro de reabilitação. Havia, portanto, duas situações radicalmente
opostas: em Porto Alegre, o deslocamento em liberdade; em Tijuana, a impossibilidade de sair de um lugar: o confinamento.
As participantes de Tijuana decidiram gravar seu cotidiano na Casa Corazón e um pouco da história de suas vidas. O trabalho
em equipe foi central para desenvolver as histórias e indicar o que as participantes sentiam. Temas como comunicação, o
espaço, o retrato e o autorretrato e a vida cotidiana foram construídos coletivamente após discussões em grupo. As mulheres
buscaram maneiras de como se apresentar e como contar sua história.
A base para o desenvolvimento da oficina foram as atividades realizadas pelas mulheres ao longo de um dia no espaço da
Casa Corazón, bem como os diferentes papéis que tinham que desempenhar durante a semana (limpeza do lugar, atividades
artesanais e na cozinha, por exemplo). A gravação foi realizada em diversos ambientes da casa nos quais elas buscavam a
locação com a qual se identificavam. Na oficina de vídeo, elas desenvolviam as atividades que lhes eram atribuídas, como
estar na frente da câmera de vídeo ou fazer um papel como atriz improvisada gerando uma ação diante da câmera. O grupo se
organizou por equipes e a cada uma foi designado um facilitador que as auxiliava a resolver dúvidas ou necessidades técnicas.
Ao longo das oficinas, percebeu-se que sustentar a câmera e ser capaz de manipulá-la, dirigir suas companheiras e conseguir
criar uma história foi algo novo e ao mesmo tempo relevante para a autoestima das participantes, pois elas expressaram suas
emoções, aquilo que estavam sentindo naquele momento. Em alguns dos vídeos, as mulheres narravam o que sentem para um
espectador imaginário (na maioria dos casos, representando um familiar) que as escutaria. A narração e a escuta surgiram,
assim, como parte muito importantes no processo da realização desses audiovisuais.
Por isso, uma parte do resultado da oficina é um relato do momento que essas mulheres estão vivendo contado para suas
famílias. Elas dizem como se sentem estando no local para recuperar-se com o apoio de outras mulheres que compartilham
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as mesmas condições. Ao mesmo tempo em que se divertiram gravando, também se concentraram para narrar um momento
doloroso de suas vidas, buscando por meio da narrativa reconstruir e recuperar histórias, eventos marcantes ou não, definidores ou não da situação em que se encontravam. Em alguns dos vídeos, percebe-se nitidamente que há uma forte indicação de
que a vida na casa de reabilitação se trata de um momento em transição, de uma passagem com desejo de ser prontamente
superada e até mesmo esquecida.
Figura 5: Videos sendo mostrados no evento em Porto Alegre. Porto Alegre. 2016. Imagem das autoras.
Figura 6: Videos sendo mostrados no evento em Tijuana. Tijuana 2016. Imagem das autoras.

7. APRESENTAÇÃO DOS VÍDEOS PRODUZIDOS
Como mostrar e colocar em contato a produção dos dois grupos foi uma das indagações que o trabalho gerou. Optou-se
por realizar duas mostras concomitantes nas duas cidades com os vídeos produzidos, especialmente a familiares e amigos
das protagonistas em duas exibições específicas. Em Tijuana, a mostra aconteceu na Casa Corazón, lugar onde moram temporariamente todas as mulheres participantes do projeto e onde foram realizadas as oficinas. Os vídeos realizados foram
exibidos para um grupo pequeno de convidados, constituído por amigos próximos e familiares das mulheres residentes que
participaram do projeto. Em Porto Alegre, os vídeos foram exibidos como parte da programação do evento Território Ilhota que
ocorreu no Centro Municipal de Cultura (local desde onde as mulheres partiam para suas caminhadas). Essas duas instâncias
vincularam a proposta de curto prazo ao projeto maior existente entre os grupos de pesquisa dos dois países. O material dos
dois contextos foi mostrado especialmente a pessoas do convívio das participantes.
Figura 7: Convite do evento de Porto Alegre. Porto Alegre. Imagem das autoras.
Figura 8: Convite do evento de Tijuana. Tijuana. 2016. Imagem das autoras.

Também foi produzido um site bilingüe (português – espanhol) na internet para divulgar e compartilhar os trabalhos gerados,
ampliando o intercambio de práticas artísticas urbanas com outros países de língua portuguesa e espanhola. O site também
serve como divulgador da produção e tem função de preservar a memoria do que foi realizado7.
7. Endereço do site: http://portotijuana.wixsite.com
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Figura 9: Site bilingue desenvolvido. Porto Alegre - Tijuana. 2016. Imagem das autoras.

8. O PAPEL DO ARTISTA COMO PROPONENTE DO PROJETO
O que coube às mulheres participantes dos dois contextos foi a concepção do material produzido, decidir o que dizer e o que
gravar do cotidiano e realizar as capturas. Nos dois lugares, elas estiveram no centro dos processos, gerando ativamente o
conteúdo e o modo de produção dos vídeos. Muito importante foi não falar pelos outros, mas com os outros, e propiciar falas
que não passassem somente pela palavra, mas pelas imagens, por um modo peculiar de gravar, de editar o material produzido
que valorizasse subjetividades.
As artistas assumiram o papel de articuladoras, organizadoras e mediadoras dos processos entre os dois países, dois contextos, dois grupos, duas realidades. A arte constituiu a base a partir da qual se construíram todas as relações surgidas nesse
processo. De modo que as artistas puderam promover novas maneiras de encontros sociais, estabelecendo redes entre contextos heterogêneos que sem uma ação de mediação provavelmente não entrariam em contato. A mediação do artista nesses
processos é, portanto, a de formar vínculos entre contextos e pessoas que, sem a presença de alguma iniciativa de aglutinação,
dificilmente estabeleceriam algum tipo de relação.
A partir dos anos 1970, especialmente, as práticas artísticas participativas passaram a deslocar o artista do papel de produtor
único, autor, para práticas que envolvem autorias compartilhadas, com o artista como um disparador inicial dos processos. No
projeto aqui tratado, as artistas foram responsáveis por providenciar os recursos, agregar pessoas e motivá-las em torno de
um objetivo em comum. O que não significa ausência de atrito ou de concordância durante processos. Ao contrário, em muitas
das circunstancias, o conflito se fez presente: a necessidade de se buscar pontos em comum, as diferenças que surgiram e que
exigiram flexibilidade e respeito a distintos modos de ser e de estar no mundo.
Vivenciar os processos com os grupos, compartilhar experiências e criar espaços de diálogo foram a tônica que guiaram todos
os movimentos das artistas nos dois contextos. Nas duas metodologias, o desenvolvimento processual foi fundamental, mas
também o que é mostrado do projeto: os vídeos produzidos, sua veiculação e apresentação, e o site. Observamos que o vídeo,
mais do que uma técnica e uma linguagem, é um modo de produção e de construção muito específico. Philipe Dubois chama
a atenção para essa característica ao afirmar que:
“O que eu digo um pouco hoje em dia é que, para pensarmos o vídeo, talvez devamos parar de vê-lo como uma imagem e remetê-lo à classe das (outras) imagens. Talvez não devamos vê-lo, mas concebê-lo, recebê-lo ou percebê-lo. Ou seja, considera-lo
como um pensamento, um modo de pensar. Um estado e não um objeto. O vídeo como estado imagem, como forma que pensa
(e que pensa não tanto o mundo quanto as imagens do mundo e os dispositivos que as acompanham)” (Dubois, 20014:100).
No projeto Porto Alegre-Tijuana, notamos que foi a produção de vídeos que permitiu a aproximação entre diferentes contextos,
como, por exemplo, as relações que se estabeleceram mediante o projeto entre pessoas habituadas às práticas do campo da
arte contemporânea e o participante sem envolvimento direto com esse meio. Ou, seja, mais do que servir para a produção de
imagens e sons, serviu como um aglutinador, um ponto em comum para inquirir sobre o cotidiano e sobre realidades muito
específicas. O artista e teórico Luis Camnitzer também chama à atenção para esse aspecto em relação à arte ao indicar a importância de considerarmos as práticas artísticas além de sua ligação com a produção de materialidades: “… o campo da arte
não existe para produzir objetos. A arte é um campo do conhecimento onde se colocam e resolvem problemas, é o lugar onde
se pode especular sobre temas e relações que não são possíveis noutras áreas do conhecimento” (Camnitzer, 2011: 52-55).
Estamos sempre em um processo de aprendizagem, de dúvidas e de inquietudes em relação ao nosso papel como artistas em
propostas participativas. Observamos que nossas concepções estéticas e conceituais podem muitas vezes limitar a espontaneidade das participantes, direcionando mais do que o necessário os processos. Por isto, a relevância da escuta dos contextos, das diferentes vozes que possibilitaram que ocorresse um desenvolvimento criativo, inventivo, muitas vezes revelador
de fragilidades, incompletudes e situações sem sentido para um acercamento à cidade e ao cotidiano das participantes. Da
importância de se colocar as contradições que surgiram ao longo das vivências em tensão, em debate.
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Entendemos que as participantes obtiveram um retorno à medida em que puderam vivenciar outras experiências e realidades
sociais. Observamos que os significados não são inerentes às participantes, mas gerados no momento mesmo de seu acontecimento. Recuperar histórias, como o que ocorre no contexto do grupo de Tijuana, pode também ser entendido como um
processo para tomada de consciência, de ampliação do entendimento de histórias não por meio da linearidade, mas por algo da
ordem da criação, a qual sempre permite contradição, diferentes perspectivas, conexões e desconexões. Processos criativos
podem refinar e transformar olhares, percepções, entendimentos em situações em que nem tudo é interpretável, traduzível,
analisável e denota sentido.
9. CONCLUSÃO
Caminhar pela cidade ou olhar o cotidiano em uma casa de passagem com atenção poderia reumanizar nosso entendimento de
um cotidiano que muitas vezes nos parece instrumentalizado, fragmentado e sem vitalidade? Poderia auxiliar a refletir sobre a
sensação de desaparecimento das pessoas que constituem tais lugares, sugadas pela lógica do consumo e de tempo veloz da
contemporaneidade, onde tudo se sobrepõe e se apaga?
Trabalhar em grupo nos dois contextos indica o desejo de vivenciarmos ou tratarmos situações cotidianas que às vezes são
tão particulares buscando algo de coletivo, algo que possa ser compartilhado. Foi estabelecida uma conexão temporária para
a realização de um projeto em comum. Não se sabe muito a respeito da potência destes encontros. Poderá algo florescer a
partir deles?
O que se constata foi que o projeto aqui tratado serviu para aproximar pessoas (mesmo que momentaneamente), as quais
devido à sua classe social, econômica e meio cultural dificilmente teriam contato. O audiovisual deu oportunidade para o surgimento de narrativas como uma forma de colocar em evidencia a história e a vida de mulheres que muitas vezes não têm suas
atividades diárias valorizadas. Durante as oficinas, percebemos que houve troca de experiências e que o recurso audiovisual
potencializou o olhar de cada uma delas sobre seu cotidiano na cidade, seja a partir de um espaço fechado, como é a casa de
recuperação, seja a partir da liberdade do ambiente da rua.
A experiência de ser protagonista da sua própria história teve grande valor reflexivo e apontou para possibilidades inesperadas
que podem ser encontrados em cotidianos que, muitas vezes, não parecem ter qualquer interesse, como o dia a dia na casa
de reabilitação ou nas ruas já tão familiares. Sabemos que realizar algo criativo a partir de situações precárias, difíceis e dolorosas nem sempre é fácil, mas constatamos também que uma prática artística pode aproximar e estabelecer vínculos entre
contextos que aparentemente não tem nenhuma relação ou motivo para compartilharem olhares e percepções sobre a vida
nas cidades contemporâneas.
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RESUMO
O presente estudo busca analisar o surgimento da pintura abstrata que se consolida no século XX como um evento que demarca uma ruptura com o projeto comunicacional da arte. Como referencial teórico, será utilizada inicialmente a psicologia
social que caracteriza a pintura figurativa como um tipo de representação. As referências aos seres do mundo, que dominaram
a pintura por milênios, são gradativamente abandonadas e, no seu lugar, emergem registros das intensidades vividas. Chega-se, assim, a uma arte pictórica que não cabe interpretar, posto que nada quer dizer, e cujo projeto é emitir intensidades,
considerando que as mesmas passa a compor o sujeito que se expõe a elas. A pintura abstrata incide sobre a subjetividade de
um modo radicalmente diferente, que pode ser relacionado com a variação de potência do sujeito que vê a obra. Para tanto, o
estudo foi dividido em dois momentos. Primeiramente, será realizada uma explanação sobre a passagem da arte figurativa à
arte abstrata. Em seguida, serão consideradas as rupturas que esta passagem implicou. Como conclusão, pode-se dizer que
a produção artística contemporânea já absorveu, ao menos em parte, as descontinuidades que caracterizam a arte abstrata.
Palavras-chaves: arte, pintura, psicologia social, subjetividade
1. INTRODUÇÃO
A interface entre arte e psicologia comporta diferentes modos de aproximação e apropriação recíprocas. Entre esses dois
domínios, com frequência, vemos a utilização de conteúdo artístico como objeto de análise pela psicologia, do mesmo modo
que diferentes produções artísticas podem subsidiar construções teóricas, servido de matriz interpretativa para eventos do
cotidiano.
Tomamos como ponto de partida desta investigação a noção de imagem, com a qual pretendemos explorar um acontecimento
decisivo da história da pintura: a emergência da pintura abstrata. No desdobramento de uma análise sobre essa ocorrência
que, entendemos, foi uma ruptura estética com toda trajetória pregressa da produção pictórica, buscaremos extrair as implicações desse novo modo, abstrato, de expressão artística, particularmente para o campo da subjetividade, ou seja, para o
âmbito da psicologia. De modo introdutório, utilizaremos os recursos teóricos da Psicologia Social, da qual extraímos a noção
de representação social para caracterizar a pintura figurativa em sua tarefa de fazer imagem dos seres do mundo de modo que
esses possam ser reconhecidos na obra.
O recorte preliminar que adotamos para a aproximação entre a pintura e a psicologia é o da imagem artística, exibida na tela,
que cumpriu funções de representação, ao menos enquanto a arte esteve às voltas com o reconhecível. A ela foi atribuída uma
segunda função, comunicativa tal como proposto por Parente: “Eis a imagem, eis no que devemos prestar a máxima atenção.
Não podemos considerar a imagem como um objeto, nem como um espaço exterior a ser descrito, analisado, julgado, fundado,
cidade a defender ou lugar a investir, templo a proteger de toda impureza. É a linguagem que faz da imagem um objeto e do
olho um sujeito” (Parente, 1993: 29).
Trata-se, sem dúvida, de um processo histórico de longo curso, de utilização da imagem como recurso comunicativo. No entanto, o que o autor coloca em destaque é a subordinação da imagem, inclusive artística, às funções de comunicação que são
sistematizadas na forma de uma linguagem. Acrescenta Parente (Idem): “A linguagem impôs o dado a ser representado pela
imagem como objeto: a imagem se torna objeto”.
A inscrição da imagem no campo da linguagem e da representação faz com que essa se torne objeto de análise da psicologia
social, que tem no estudo das representações uma de suas vertentes mais consolidadas. Tal como considera Lane (1984:
36), na psicologia social, “a comunicação e a personalização (enquanto identificação e diferenciação) determinam e são determinadas pelas representações, que implicam objetivação, seleção, coordenação das posições dos outros e de si mesmo”.
De modo complementar, a autora considera que os processos comunicacionais que capturam a imagem situam-se no plano
da consciência, também esta, domínio de estudo da psicologia social, cuja investigação adota como perspectiva mostrar “as
formas como a linguagem participa na elaboração das representações, ou seja, como tomada de consciência” (Idem).
A constituição de uma interface entre imagem artística e uma psicologia social comprometida com a noção de consciência
pode, no entanto, ser criticada como sendo apenas um dos destinos possíveis para a exibição da imagem. Para além dele,
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subsiste na imagem um apelo estético que não é representacional ou comunicativo, que não quer dizer nada, mas se expressa
como elemento do sensível, não descritível. Nas palavras de Parente (1993: 30): “De fato, nós temos duas maneiras de pensar
a imagem: a imagem como uma ilusão que deve ser submetida ao inteligível, que a domestica, a ensina a falar, e a imagem
como puro sensível e ser da sensação que afirma o real como novo”. Esta problemática que se coloca em perspectiva quando
é focalizada a passagem da pintura figurativa para a abstrata: de uma produção pictórica que comunica a uma outra que não
quer dizer, mas que impacta o humano que a ela se expõe no campo do sensível.
Partindo da psicologia social e dos estudos sobre a subjetividade é possível caracterizar as transformações ocorridas com o
advento da pintura abstrata bem como as implicações subjetivas e psicossociais deste mesmo processo. Inicialmente, porém,
cabe acompanhar a metamorfose gradual que levou a arte a se desvencilhar da função de retratar, fielmente ou não, os seres
do mundo, extraviando-se em direção ao imponderável, sem forma reconhecível, a que chamamos abstrato.
2. DA ARTE FIGURATIVA À ARTE ABSTRATA
A arte acompanha o humano desde seus primórdios, desde sua emancipação parcial da condição animal. As produções artísticas pré-históricas, frequentemente retomadas em diferentes análises, atestam a disposição do humano para fazer figura, para
figurar os seres do mundo à sua volta, disposição esta que permanece intocada até o século XX. Figurar os seres do mundo,
representá-los e reapresentá-los àqueles que já os viram antes, eis o que a produção artística, particularmente a pintura, tem
por projeto desde seu surgimento. Por milênios, a pintura dedicou-se à tarefa de retratar o existente. É nesse sentido que se
pode falar da presença de um elemento da ordem do já visto na arte. Sem um reconhecimento imediato do ser retratado, a arte
não existia enquanto tal. Sua tarefa de figuração do mundo só se completava com a identificação do motivo da pintura por
aquele que fruía da produção artística. Tal identificação, no entanto, só era possível porque o motivo retratado era previamente
conhecido ao observador da obra.
Por um lado, a pintura é mais evidentemente associada à representação do já visto, mas é possível reconhecer também na
escultura e no teatro este processo de reapresentação. O fato é que, ao longo de quase toda existência, a arte manteve-se no
território do que é figurativo, no qual o gozo da fruição artística pelo observador é aquela do reconhecimento, da identificação
do motivo retratado. Mas, estaria a arte eternamente atrelada ao território do já visto? Poderia a arte ser assim definida, como
arte-instituição?
Estas questões apontam para uma definição do que vem a ser a criação artística, do que lhe é mais próprio, mais singular ou
irredutível. Consideremos que o que define a arte é a incessante criação do novo, que emerge colocando em questão justamente o instituído, a ordem social, inclusive aquela que preside a identificação dos seres no mundo no processo de representação.
Então, poderemos compreender os abalos, as rupturas que a criação artística experimentou desde o início do século XX, lançando a arte em um turbilhão de novas possibilidades.
A ruptura radical que a produção artística experimenta desde o início do século XX pode ser descrita como um deslocamento,
uma desterritorialização da arte-representação até então vigente. Um movimento pelo qual o vínculo imemorável entre a arte
e a representação se rompe criando as condições para emergência de uma produção inusitada que questiona mais a condição
humana do que reconforta o observador, tal como acontece na representação da figura conhecida. Uma subversão da forma,
bem como das técnicas utilizadas para expressá-la ganha corpo na vida e na obra de diversos pintores e seus efeitos repercutem em toda produção artística do período. A desterritorialização pode ser compreendida ainda como uma “dissolução”
(Deleuze; Guattari, 2010: 178) das formas retratadas pelas artes plásticas desde os primórdios da civilização.
Primeiramente, o desmanche da forma bem definida é operado pela criação de imagens compostas nas quais ainda se identificam os restos das formas familiares que compuseram a pintura figurativa. O caráter compósito, no qual os seres antes familiares se misturam uns aos outros, gera efeitos inusitados. Anuncia ainda uma fratura no campo da arte que se prepara para
desvencilhar-se do ordenamento instituído de bem representar os seres do mundo. Gombrich (1972: 456) faz considerações
sobre o momento relatado, no contexto da História da Arte: “Abandonamos há muito a pretensão de que representamos as
coisas tal como se apresentam aos nossos olhos. Isso era um fogo-fátuo que é inútil querer explorar. Não queremos fixar na
tela a impressão imaginária de um momento fugaz”.
As obras de Salvador Dalí e Pablo Picasso são expoentes deste primeiro momento desterritorizalizante, no qual a composição
de fragmentos vindos de representações do mundo gera um efeito onírico (Dalí), mas também desconstrutivo (Picasso). Gombrich destaca como um inconveniente aquilo que ainda há de reconhecível nestas representações pictóricas. Vejamos: “Existe,
é claro, um inconveniente nesse método de construção da imagem de um objeto – inconveniente de que os originadores do
cubismo estavam perfeitamente cônscios. Ele só poder ser usado com formas mais ou menos familiares. Quem olha para o
quadro deve saber qual é o aspecto de um violino, para poder relacionar entre si os vários fragmentos do quadro. É por isso que
os pintores cubistas escolhem usualmente motivos familiares – guitarras, garrafas, fruteiras ou, ocasionalmente, uma figura
humana” (Gombrich, 1972: 456).
Na obra de Picasso, denominada “Cubista”, é possível assinalar também a subtração das curvaturas, substituídas por angulações como elemento subversivo das representações. Isso prenuncia a emergência de outro tipo de arte, distanciada da
forma convencional. A desterritorialização da figura ou imagem do mundo, entretanto, terá continuidade e aprofundamento na
expressão de outros artistas do período. O golpe de misericórdia contra a arte tradicional das representações familiares veio
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a acontecer neste período. Nas palavras de Gombrich, a emergência de algo radicalmente novo em meio ao debate teórico do
período pode ser assinalada: “Mas uma coisa é discorrer sobre tais possibilidades em termos gerais, e outra é realmente expor
uma pintura sem qualquer objeto reconhecível. Parece que o primeiro artista a fazê-lo foi o pintor russo Wassily Kandinsky”
(Gombrich, 1972: 451).
A obra de Kandinsky de fato é emblemática para a compreensão dos caminhos pelos quais a produção artística envereda.
Suas telas foram agrupadas em períodos e se pode observar em cada um deles a presença mais rarefeita das representações
do mundo do que no anterior. Desde modo, na última fase, já não se pode identificar, nomeando, uma figura sequer. O mundo
veio, assim, a conhecer a arte abstrata. Gombrich (1972: 452) analisa criticamente o ocorrido: “Tem sido frequentemente assinalado que a palavra ‘abstrata’ não foi uma escolha muito feliz, tendo sido sugeridas algumas designações para substituí-la,
como ‘não-objetiva’ ou ‘não-figurativa’”. Outro traço que ilustra o movimento artístico do período foi o esforço efetuado por
Kandinsky no sentido de relacionar cada uma das cores às tonalidades musicais, que também não têm qualquer relação com
imagens ou figuras. Nas palavras de Gombrich (1972: 451), “ele sublinhou os efeitos psicológicos da cor pura, o modo como
um vermelho-brilhante pode afetar-nos como o toque de um clarim”.
Já na obra do holandês Piet Mondrian, a representação de figuras familiares, cede lugar ao paradoxal da repetição de uma
forma que, nesse caso, é quadrangular. Seus quadros são divididos por linhas verticais e horizontais, sendo compostos de
quadrados e retângulos, cada um deles preenchido com uma única cor. Repetindo invariavelmente a forma e desprezando as
curvaturas, ele coloca em destaque em suas produções a variação de cor, associando-a de modo direto às intensidades. Neste
ponto, especificamente, sua obra se aproxima da valoração atribuída à cor por Kandinsky.
Em cada um desses artistas, a arte despediu-se das formas instituídas, familiares e nomeáveis. O impulso em direção ao novo
levou a arte a convulsionar-se, rompendo com práticas que a acompanham desde sempre. A arte abstrata, desterritorializada
e distante de qualquer registro das formas familiares, emerge com um anúncio enigmático sobre a condição humana. Com
ela, chegamos à noção de intensidade como “estado vivido” (Deleuze, In: Marton, 1985: 62) que, no entanto, muitas vezes não
pode ser nomeado, descrito. O campo das intensidades que nos afeta manifesta-se em todas as artes e se torna ainda mais
evidente na arte abstrata.
Desfeito o nó que atava a arte à representação do mundo, restava ainda uma série de procedimentos instituídos na forma de
um conjunto de técnicas desenvolvidas no longo percurso da arte figurativa. Paletas de cores, pincéis e telas: estariam eles à
salvo do turbilhão revolucionário da arte abstrata? De fato, não. A desterritorialização da arte volta-se contra estas práticas
instituídas, questionando radicalmente o apuro do pintor, sua precisão e fidelidade ao pintar. A intencionalidade do artista, sua
determinação no uso da técnica serão também colocados em questão. Nessa vertente, uma produção artística que incorpora
o aleatório e o acaso ganha corpo na obra do pintor norte-americano Jackson Pollock. Este, com seus borrões sobre a tela,
com a tinta derramada ou aspergida, rompe com padrões estabelecidos no contexto das artes plásticas. No relato de Gombrich (1972: 478), a trajetória de Pollock é destacada: “Tornando-se impaciente com os métodos convencionais, colocou suas
telas no chão e pingou, derramou ou projetou suas tintas de modo a formarem configurações surpreendentes”. De fato estava
em curso uma transformação radical que subtraiu da arte, primeiro, as representações e agora as práticas convencionais da
pintura, suprimidas em função de procedimentos radicalmente novos, fortuitos, instáveis e não reprodutíveis. A busca pelo
novo é que impulsiona mais esta desterritorialização da arte e do artista. Ou ainda, como observa Gombrich (1972: 478): “Eis,
portanto, um aspecto da pintura que ainda parecia estar inexplorado: o puro manuseio da tinta, independentemente de qualquer motivo ou desígnio ulterior”.
As rupturas efetuadas por Pollock ganharam ressonância ao longo do século XX, disparando múltiplos processos de experimentação na pintura e demais artes plásticas. A arte contemporânea, herdeira dessa transformação radical, agora se vê diante
de novos problemas, decorrentes do completo abandono dos procedimentos objetivos e objetos instituídos como artísticos.
Como definir uma produção cultural que questiona seus pressupostos, meios e fins, em caráter permanente? Isto que hoje se
produz sob o nome de arte, seria ainda arte? Uma constatação, ao menos, é possível: o caráter reconfortante, tranquilizante
mesmo seja das representações do já visto, seja das práticas artísticas convencionais, desapareceu, cedendo espaço a outros
registros intensivos nem sempre capazes de serem traduzidos em linguagem. Quando, no entanto, as palavras, precariamente,
são utilizadas, o que emerge do humano no encontro com a arte contemporânea nada mais tem da antiga familiaridade reconfortante com as formas.
3. A ARTE ABSTRATA E SUAS RUPTURAS
Outra ruptura desterritorializante, outra dissolução, é experimentada pela arte no percurso do abandono da intencionalidade
comunicativa, aquela mesma que nos permitia perguntar o que é que o autor está querendo dizer. Avaliando a produção artística do século XX, Deleuze detém-se sobre a obra do pintor francês Fromanger, na qual a comunicação foi abolida, deslocando
o expectador para bem longe das práticas artísticas tradicionais. No lugar dos conteúdos comunicados, o sujeito que vê a obra
tem apenas o registro de uma variação intensiva, no caso, uma variação de temperatura que, por sua vez, é associada à palheta
de cores utilizadas. Assim: “Nada é neutro, nem passivo. No entanto, o pintor não quer dizer nada, nem aprovação, nem ira.
As cores não querem dizer nada: o verde não é esperança; nem o amarelo, tristeza: nem o vermelho, alegria. Nada se não algo
quente ou algo frio, algo quente e algo frio. Do material na arte: Fromanger pinta, isto é, põem um quadro em funcionamento”
(Deleuze, 2006: 203).
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O deslocamento já assinalado torna-se, então, abrupto. A comunicação com o sujeito que vê a obra é, na realidade, substituída por outra, uma comunicação entre os elementos da obra, feita de registros térmicos e intensivos, remetidos às variações
cromáticas. São, de fato, variações intensivas o que a obra suscita. As diferenças de potencial calorífico que cada cor evoca,
na composição e na continuidade com outra cor, eis o que a obra de Fromanger nos faz sentir. Nas palavras de Deleuze: “Mas
não é ainda assim que o quadro funciona. Pois o frio ou o quente de uma cor definem apenas um potencial, que só será efetuado no conjunto das relações com outras cores. Por exemplo, uma segunda cor vem afetar um elemento preciso da foto, um
personagem que passa: não somente é mais clara ou mais escura do que a dominante, mas, quente ou fria por sua vez, ela
pode aquecer ou esfriar a dominante. Um circuito de troca e de comunicação começa a se estabelecer dentro do quadro, de um
quadro para o outro” (Deleuze, 2006: 314).
De modo imediato, é possível formular uma série de questionamentos. Primeiramente: O que é que há de efetivamente novo
nesse tipo de obra? Mas também: Que tipo de arte se está pretendendo deixar para trás nessa perspectiva? A resposta de Deleuze, no fragmento que se segue, faz a desconstrução radical da chamada arte engajada politicamente, aquela que pretende
efetuar, de modo racional e comunicativo, a crítica do seu tempo histórico. Ou ainda: “O que há de revolucionário nesta pintura?
Talvez seja a ausência radical de amargura, e de trágico, e de angústia, de toda essa merda dos falsos grandes pintores ditos
testemunhos de nossa época. Todos esses fantasmas fascistas ou sádicos que fazem passar um pintor por crítico agudo do
mundo moderno, enquanto ele goza apenas de seus próprios ressentimentos, de suas próprias complacências e daquelas de
seus compradores” (Deleuze, 2006: 317).
Podemos então, a partir das transformações ocorridas, caracterizar os efeitos históricos e subjetivos da grande ruptura estética que o século XX anunciou e realizou. Ao perder o liame com a figuração do mundo, a arte contemporânea produziu rupturas
também no olhar sobre o expectador, sobre aquele que frui a obra de arte. Se a arte já não é a mesma, as afetações que ela
provoca sofrem também um deslocamento. No âmbito da arte figurativa, o humano que a contempla é usualmente considerado do ponto de vista de suas qualidades sensíveis, das sensações que experimenta e que, por vezes, enuncia. Trata-se de
um sujeito considerado em sua condição atual como sujeito adulto, supostamente saudável e racional. Com o advento da arte
não figurativa ou abstrata, serão outras as potencialidades e sensibilidades a serem acionadas naqueles que estão expostos
à produção artística. Há na arte contemporânea um apelo às dimensões do sujeito para as quais as sociedades capitalistas
contemporâneas reservam uma posição marginal, quando não, tutelada. O que é acionado em nós quando entramos em contato com a produção artística abstrata atual? Deleuze, na coletânea A Ilha deserta (2006), pontua sobre o tema assinalando a
ocorrência do deslocamento dos efeitos do artístico que passa a incidir sobre a subjetividade daqueles que estão expostos à
obra de arte. Esse deslocamento faz com que a arte abstrata incida sobre dimensões psicológicas pouco conhecidas dos próprios sujeitos. Nas suas palavras: “O que surpreende é que esquecemos que a lógica das qualidades sensíveis já é uma fórmula
muito teórica. Negligenciamos algo que é o “puro vivido”. Trata-se, talvez, do vivido da criança, do primitivo, do esquizofrênico.
Mas o vivido não quer dizer as qualidades sensíveis, mas o “intensivo”. Eu sinto que… “Eu sinto que” quer dizer que algo está
em vias de se passar em mim, que vivo em intensidade, e a intensidade não é a mesma coisa que as qualidades sensíveis, ela
é mesmo totalmente diferente. Com os esquizofrênicos isso acontece continuamente” (Deleuze, 2006: 301).
A produção artística abstrata convoca a condição de esquizofrênico, que deve ser considerada no contexto que Deleuze a utiliza, no qual os sujeitos ditos normais também podem ser “esquizos”. O “louco em nós” a ser acionado pela arte já implica uma
série de consequências no meio social. Enquanto a sociedade solicita dos sujeitos uma identidade, garantida pela consciência
no exercício da razão, o plano intensivo provocado esteticamente pela arte abstrata tensiona a posição racional dominante,
de modo que: “Quando um esquizofrênico diz “sinto que devenho mulher”, “sinto que devenho Deus”, “sinto que devenho Joana
D´Arc”, o que ele quer dizer realmente? A esquizofrenia é uma experiência involuntária e surpreendente, e extremamente aguda,
de intensidade e passagens de intensidade” (Deleuze, 2006: 301).
Em uma avaliação incisiva, tornada possível a partir de uma observação de Guattari, fica evidente a correlação e a distância
que a arte conquistou ao plano representacional quando deixa de ser arte figurativa para emitir intensidade com o ingresso
na esquizofrenia. Diz o autor: “No final das contas, no nível da representação, a gente se arranja como pode, todo mundo se
arranja como pode. Tanto o cientista que procura reconstituir alguma coisa na ordem da expressão, quanto o esquizofrênico.
Mas, este último, não possui diante dele a possibilidade de tornar inteligível o que ele tenta reconstituir com os meios à mão,
com aquilo de que dispõe” (Guattari. In: Deleuze, 2006: 302).
O plano das intensidades, aquele compartilhado pela arte e que tem vínculos com a esquizofrenia, corresponde a um distanciamento com o plano discursivo. A arte deixa de querer dizer algo, de comunicar. Seu patamar de efetuação é outro e nele o
discurso, a razão e o uso das qualidades sensíveis cedem lugar a outro tipo de processo: a passagem das intensidades. Eis
aqui mais uma das desterritorializações operadas pela arte na sua trajetória de transformação. No lugar deixado vago pelas
representações cristalizadas na consciência, a variação incessante das intensidades, acionada pela produção artística atual,
conecta-se com outro plano subjetivo ou psicológico que é inseparável das desterritorializações do artístico abstrato. Como
pontuam Deleuze e Guattari, este plano é o do desejo: “E, assim como o trabalho subjetivo abstrato, também o desejo subjetivo
abstrato é inseparável de um movimento de desterritorialização […] sob todas as determinações particulares que ainda ligavam
o desejo ao trabalho a tal ou qual pessoa, a tal ou qual objeto no quadro da representação” (Deleuze; Guattari, 2010: 395-396).
Fica evidente, a partir das colocações dos autores, que a arte contemporânea abstrata pode ser compreendida como produção
desejante. Ela aciona processos de subjetivação que se encontram abaixo do limiar da consciência, sob o plano racional discursivo. O campo, enfim acionado pela arte atual em seu percurso desterritorializante é o inconsciente.
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Tomando em perspectiva a abordagem proposta por esses autores de que todo processo a que chamamos subjetivação é
produtivo, somos levados a questionar: O que se produz, no inconsciente, por efeito da figuração artística e da subsequente
desterritorialização da mesma? O que é produzido pela arte abstrata? Fazendo referência a outro pensador francês, Lyotard,
os autores assinalam a existência de um elemento subjetivo que Lyotard denominou figural, a figura desterritorializada, sem
forma, da qual emergem todas as imagens e figurações possíveis. O figural é um componente da produção desejante que se
inscreve no plano do inconsciente, como observam os autores: “Do mesmo modo, nas artes plásticas, o figural puro formado
pela linha ativa e pelo ponto multidimensional, assim como, por outro lado, as configurações múltiplas formadas pela linha
passiva e pela superfície que ela engendra, de maneira a abrir, como em Paul Klee, esses ‘entre-mundos que talvez sejam visíveis apenas às crianças, aos loucos e aos primitivos’” (Deleuze; Guattari, 2010: 323).
Dos efeitos figurais pode-se dizer ainda que “fazem com figuras não figurativas configurações de imagens que se fazem e se
desfazem” (Idem: 324). É possível, nestas palavras, encontrar uma descrição do que nos acontece quando estamos diante das
obras de arte abstratas da atualidade. Sua não representatividade conecta-nos a um movimento incessante onde a figura sem
forma reconhecível no mundo altera-se sucessivamente.
Os deslocamentos que incidiram sobre a pintura figurativa dando origem ao movimento abstracionista comportam ainda
uma mudança decisiva que ocorreu no âmbito dos temas a serem representados na tela. No percurso anterior ao século XX, a
produção pictórica manteve-se na função de retratar os seres, observando um princípio de fidelidade ao objeto representado.
Mas, nas primeiras décadas daquele século, ganha força um projeto ousado: imprimir na tela o registro de forças que são invisíveis, ainda que efetivas. Uma dessas forças, de existência incontestável, é a gravidade e, com ela, podemos compreender
o deslocamento operado pela arte abstrata. Esta ganha, aqui, alguma inteligibilidade: por um lado, o deslocamento se dá do
visível da forma ao invisível e sem forma que caracteriza a força; por outro, ele parte da materialidade dos seres representados
para a imaterialidade de forças que incidem sobre esses seres, produzindo efeitos nos mesmo. Ao arriscar-se nessa direção, a
arte abstrata passa a investir o projeto paradoxal de dar visibilidade ao invisível. Nas palavras de Deleuze e Guattari, referidas
o movimento artístico, então emergente, ganha um contorno mais nítido: “Acontece ao pintor Millet de dizer que o que conta
na pintura não é aquilo que o camponês carrega, objeto sagrado ou saco de batatas por exemplo, mas o peso exato daquilo
que ele carrega. É a virado pós-romântica: o essencial não está nas formas e nas matérias, nem nos temas, mas nas forças,
nas densidades, nas intensidades” (Deleuze; Guattari, 1997: 159).
O ingresso da pintura no projeto problemático de dar visibilidades às forças pode ser compreendido a partir do conceito de
intensidade. Com Deleuze e Guattari, as forças que se expressam na obra de arte abstrata denotam a intensidade com que se
efetuam sobre o real. Nas palavras dos autores: “Não há mais matéria que encontraria na forma seu princípio de inteligibilidade
correspondente. Trata-se, agora, de elaborar um material encarregado de captar forças de uma outra ordem: o material visual
deve capturar forças não visíveis. Tornar visível, dizia Klee, e não trazer ou reproduzir o visível” (Deleuze; Guattari, 1997: 158159).
O campo das intensidades no qual a produção artística abstrata inscreve-se, percorrendo-o incessantemente, distingue-se
do campo figurativo representacional, com suas imagens carregadas de signos distintivos capazes de operar a identificação
diferencial dos objetos retratados. Por outro lado, o campo intensivo comporta uma lógica diversa na qual as intensidades,
por exemplo, caloríficas, entram em ressonância com uma cor intensiva. Foi o que vimos na obra já citada de Fromanger; ou
ainda como uma cor comporta um registro intensivo que se conecta a uma sonoridade. Foi assim que descrevemos a produção
artística de Kandinsky. O campo intensivo, então, comporta um movimento complexo que abdica das classificações identificatórias operadas com as representações. É o que observam Deleuze e Guattari (1995: 58) ao assinalar: “Nem mesmo convém
mais agrupar de um lado intensidades energéticas, físico-químicas, biológicas, e de outro lado intensidades semióticas, informativas, linguísticas, estéticas, matemáticas… etc. A multiplicidade dos sistemas de intensidades se conjuga, se rizomatiza”.
Uma vez evidenciada a complexidade que acompanha o campo intensivo, é possível colocar em evidência os problemas que
sustentaram o percurso até agora realizado. Se a arte representacional tinha por efeito subjetivo a sensação reconfortante
do já visto, já conhecido, que efeitos se produziram pela exposição do sujeito à obra de arte abstrata? Como esse tipo de produção se inscreve no vivido daquele que a observa? Não há dúvida que a longa trajetória da arte figurativa deixou marcas em
nossos modos de ver e talvez resulte daí o estranhamento, por vezes relatado, diante do abstrato. Para além dele, no entanto,
as intensidades expressas nas produções desse tipo têm por efeito deslocar o mundo das formas, o mesmo que possibilita
comparecermos como sujeitos individuados. Assim, ao perdermos o todo da forma em proveito do intensivo, também o sujeito,
em alguma medida, se desmancha. “Ali onde as intensidades passam e façam com que não haja mais nem eu nem o outro, isto
não em nome de uma generalidade mais alta, de uma maior extensão, mas em virtude de singularidades que não podem ser
mais consideradas pessoais, intensidades que não se pode mais chamar de extensivas” (Deleuze; Guattari, 1996: 18).
A individualidade do sujeito encontra-se, deste modo, momentaneamente perdida e ele, acionado pelo intensivo, experimenta
múltiplas conexões com aquilo que, em princípio, lhe era exterior, mas que agora será incorporado aos seus modos de ser e
sentir. Assim, uma intensidade, também ela individuada, inscreve-se no corpo do sujeito, fazendo-o devir outro. Como assinalam Deleuze e Guattari as individuações, sejam de sujeitos ou de intensidades, nãom param de compor-se, gerando novas
individuações, incluído aí o sujeito transformado ou em devir por força do intensivo. De modo que: “Um grau, uma intensidade é
um indivíduo, Hecceidade, que se compõem com outros graus, outras intensidades para formar um outro indivíduo” (1997: 38).
Uma vez considerado que o sujeito, assim como a intensidade inscreve-se no campo das individuações, cabe assinalar que,
diante da obra abstrata e sob efeito da intensidade que a mesma suscita é o próprio sujeito que varia intensivamente. Para os
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autores aqui referidos, esta variação se dá em termos de potência: “As relações que compõem o indivíduo, que o decompõem
ou o modificam, correspondem intensidades que o afetam aumentando ou diminuindo sua potência da agir, vindo das partes
exteriores ou de suas próprias partes” (1997: 42).
A criação, no limiar da segunda década do século XXI, evoca no humano que diante dela se posta, o estranhamento e a inquietação que as desterritorializações ocorridas inevitavelmente provocam. O assombro diante das formas familiares perdidas
na arte reverte-se na constatação de que os corpos, assim como as figuras, são formas, podendo também se esvair. Não são
gratuitas as múltiplas referências à materialidade corporal que se apresentam nas mostras de arte contemporânea. Corpos
despedaçados, desfigurados que se mostram lado a lado com obras que utilizam fluidos corporais como matéria prima de suas
produções, talvez como um indicador de que não são apenas as figuras familiares e instituídas, que representavam o mundo
nas obras de arte, que vão se desmanchar no processo.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um apanhado conclusivo sobre o percurso da transformação que a pintura enveredou ao longo do século XX permite considerar que a emergência do abstrato teve como correlato uma abertura da produção pictórica para o registro de componentes
subjetivos poucos considerados anteriormente. Suprimindo as imagens subordinadas à representação, as forças, ou ainda,
as intensidades fizeram sua entrada na cena artística da humanidade. Os efeitos deste acontecimento ainda serão sentidos e
mesmo conhecidos no futuro. Tomando em perspectiva a análise realizada, é possível considerar que a arte abstrata impacta
o sujeito em sua potência ou ainda em sua capacidade de marcar e ser marcado afetivamente.
Por outro lado, a produção artística contemporânea já absorveu, ao menos em parte, as desterritorializações que caracterizam
a arte abstrata. Vivemos um momento no qual o figurativo e o não figurativo, o familiar e o não familiar, coexistem dialogando
e se efetuando reciprocamente. Por um lado, a arte figurativa tradicional não desapareceu, por outro, os efeitos do surgimento
da arte abstrata não estão esgotados e ela ensaia outras possíveis rupturas: a ideia de uma obra como suporte material exclusivo da criação cede lugar à performance ou instalação, nas quais um conjunto complexo de elementos inter-relacionados,
oriundos de diferentes campos da arte, produz efeitos sobre o expectador. Nesta vertente, das novas rupturas, a própria separação entre o artista e o expectador, uma prática instituída de longa data, hoje se desmancha em nome de uma obra aberta,
que se completa com a participação ativa daquele que antes apenas assistia ou observava.
Os indicadores de que a arte contemporânea incorporou o mal-estar para com suas próprias práticas instituídas, consolidadas,
portanto, permanecem. Uma arte que interroga a vida em sociedade, que aponta criticamente as convenções sociais que esta
incorpora, tudo indica, permanecerá em evidência e se efetuando, veiculando intensidades que não são discurso nem representação familiar. Ela traz consigo outro modo de afetação decorrente do encontro com as obras de arte: no lugar do antigo
reconhecimento tranquilizante que a familiaridade dos seres retratados evocava, a arte contemporânea expõe, do humano, o
estranhamento de si para consigo. Um mal-estar necessário para que o novo, na arte e na vida, venha a emergir.
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O AUDIOVISUAL E OS JOGOS DIGITAIS: UMA RECONFIGURAÇÃO
DO SENSÍVEL
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RESUMO
Este artigo busca refletir, em linhas gerais, de que forma o audiovisual contemporâneo se apropria dos jogos digitais para operar o compartilhamento do visível e do invisível, a partir dos regimes de intensidade sensível, evidenciando o aspecto político
que as imagens digitais carregam. Percorrendo conceitos e autores nos campos do audiovisual, da filosofia e das artes que
possibilitem estabelecer uma base metodológica para a observação dos modos de articulação estético e político da videoinstalação Paralelo (2014) do cineasta Harun Farocki.
Palavras-Chave: Audiovisual; cinema; jogos digitais; partilha do sensível.
1. AUDIOVISUAL E JOGOS: PRIMEIRAS QUESTÕES
Este artigo busca refletir de que forma o audiovisual contemporâneo é capaz de se apropriar dos jogos digitais para operar o
compartilhamento do visível e do invisível, observando a imagem em meio à potência de suas singularidades e multiplicidades;
como processo e como diagrama. Refletindo o recorte a partir dos regimes de intensidade sensível, o modo de articulação
estético e o aspecto político que a visualidade, atualizada como efeito dessa contaminação, é capaz de carregar.
Para tanto construímos questionamentos que buscam respostas relacionadas ao campo da comunicação e do audiovisual. Por
exemplo: como tal apropriação contribui para reconfigurar o traçado das percepções, criando novas formas de experiência do
sensível. Qual materialidade faz parte da sua constituição capaz de interferir na composição do que é visível? Como o regime
estético e político opera nesse entrelaçamento?
Tomando o conceito de estética a partir de Rancière (2009) como a forma de partilhar o sensível, sendo o sensível aquilo que é
sentido pelo sujeito, sua percepção de algo. Considerando o aspecto político presente no regime estético das artes, percorreremos um caminho, a partir do entrelaçamento de alguns autores, que possibilite estabelecer a base metodológica que sustente
a nossa reflexão.
Logo após, realizaremos uma observação dos modos de articulação estético da videoinstalação Paralelo (2014) do cineasta
Harun Farocki. Nossa escolha justifica-se pela relevância que o trabalho deste realizador possui no âmbito da produção audiovisual em obras marcadas pelo político e pelo frequente questionamento acerca da presença e dos efeitos das imagens
digitais no tecido social.
2. FAROCKI E A RECONFIGURAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
Harun Farocki, nasceu em 1944 em território antes ocupado pelos alemães, que hoje pertence à República Tcheca. Faleceu em
2014, em Berlim, deixando uma vasta obra audiovisual, mais de 120 filmes, além de importantes instalações artísticas. Seus
filmes e escritos foram marcados por uma densa reflexão sobre a natureza e o destino das imagens.
Tornou-se conhecido nos anos 60, como cineasta experimental, ao explorar as imagens de arquivo em apropriações que operavam entre o político e o estético. Um trabalho que se estende pelas décadas seguintes, ampliando a materialidade enquanto
objeto investigativo, com a inserção das imagens operativas e pós-fotográficas em documentários e videointalações.
Tendo como imagens operativas aquelas que registram uma realidade a partir de uma operação puramente técnica, sem fins
estéticos, como as imagens de câmeras de vigilância, ou como a tecnologia utilizada em mísseis teleguiados, esses exemplos
aparecem nos filmes Reconhecer e Perseguir (2003) e Imagens da prisão (2000) (GENARO, 2015).
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Figura 1: Reconhecer e Perseguir

Fonte: http://cinemateca.gov.br/farocki/f_25.php

Figura 2: Imagens da Prisão

Fonte: http://cinemateca.gov.br/farocki/f_15.php

Ao embaralhar as fronteiras entre os objetivos de intenção e o destino final destas imagens, Farocki estabelece uma ruptura
nas formas de exposição, visibilidade e leitura; afina nosso olhar e crítica, problematizando o que fazer com essas imagens que
não objetivam o entretenimento e carregam uma nova forma de apreensão e envolvimento com o real. Uma ação política que
reconfigura nossa experiência com a materialidade sensível dessas representações.
As imagens pós-fotográficas, que integram o foco central deste texto, aparecem na obra de Farocki em Serious Games (20092010), O que há? (1991), Criadores do mundo de consumo (2001), Imagens do mundo e inscrições de guerra (1988) e Paralelo
(2012-2014). Para o cineasta, essas imagens situam-se no regime digital e eletrônico, geradas ou simuladas por computador,
ausentes da série captar-inscrever-reproduzir-visualizar-transmitir (GENARO, 2015) que caracteriza o paradigma pré-fotográfico
e fotográfico. São imagens essencialmente virtuais e derivadas, diferenciando-se de outras em sua captação, reprodução e
associação com o real.
No entrelaçamento desses suportes, técnicas e meios, Farocki problematiza a proliferação da animação computadorizada e
sua relação com as formas de produção e de recepção; como objeto das percepções; e, acima de tudo, com o real, a partir do
que alguns autores denominam crise do modelo de representação; pois tais imagens não seriam apenas uma reprodução, mas
a criação de um novo real.
Se não há real propriamente dito, mas uma composição dada, sendo o real um objeto de ficção, moldado no visível e no dizível
“(…) não há real em si, mas configurações daquilo que é dado como nosso real, como objeto de nossas percepções, de nossos
pensamentos e de nossas intervenções” (RANCIÈRE, 2012, p74) passamos então a uma reflexão estética que aponte para
novas percepções do olhar, novas distribuição dos lugares, onde os modos de articulação entre as formas de ação, produção
e percepção do pensamento nos levam a uma apreensão desse real enquanto recorte dos tempos e espaços, do visível e do
invisível, em seu regime de intensidade sensível.
3. IMAGEM E CONFIGURAÇÃO DO SENSÍVEL: UMA FORMA DE ABORDAGEM
Rancière (2012) vê o cinema e o audiovisual como um intervalo. Um espaço que se constitui entre as diversas especificidades
que o definem; entre arte, teoria e política. Nessa multiplicidade, o autor recusa conceitos únicos que limitem o audiovisual,
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assumindo-o como um campo para se perceber o que há entre o que pode ser visto e o que pode ser dito, organizando assim
uma nova forma para refletir a percepção do que é cinematográfico, a partir de diferentes níveis de leitura, ou seja, de um
regime estético fundado na partilha do sensível. Para o autor, o cinema e o audiovisual opera na perspectiva das percepções e
dos afetos, contribuindo para novas possibilidades de subjetivação política. Aspecto político que se efetiva quando a determinação dos espaços aponta a repartição do comum: quem toma parte e quem não toma parte; quando uma obra reconfigura os
lugares, quando existe um reconhecimento, passagem do desconhecido ao conhecido, alterando o que é visível e enunciável,
estabelecendo novas formas de experiência do sensível.
“O cinema apresenta-se como síntese das artes. Mas a síntese das artes não é a combinação, numa mesma cena, da palavra,
da música, das imagens, do movimento e dos perfumes. É a redução dos procedimentos heterogêneos e das diferentes formas
sensoriais da artes e um denominador comum, a uma unidade de princípio comum para o elemento ideal e para o elemento
sensorial. É isto mesmo que o termo montagem resume. Na língua cinematográfica, a imagem do mundo, captada pela máquina é destituída da sua função mimética, torna-se um morfema de uma combinação de ideias.” (RANCIÈRE, 2014, p.45).
O regime estético estabelece o que deve ou não ser visto, determinando o que se dá a sentir como distribuição do sensível, como
formas de visibilidade das práticas da arte, do lugar que ocupam, do que fazem e no que diz respeito ao comum, uma ação política
que aponta a repartição desse comum: quem toma parte e quem não toma parte, distribuição de lugares e ausências. Portanto,
a política possui uma dimensão estética, e o sensível passa a ser relacionado ao estético e ao político simultaneamente. Neste
comum compartilhado, nas relações que se estabelecem entre política e estética, encontramos o conceito da partilha do sensível: […] um sistema de evidências sensíveis que revela ao mesmo tempo a existência de um comum e dos recortes que nele
definem lugares e partes respectivas. (RANCIÈRE, 2009, p 15).
Por meio da partilha do sensível propomos observar de que forma Farocki se apropria das imagens digitais para operar o compartilhamento do visível e do invisível, a partir dos regimes de intensidade sensível, evidenciando o aspecto político que estas
imagens carregam, observando àquilo que suas materialidades produzem, como forma pura, atualizadas pelo espectador, em
nova representatividade, ao buscar um sentido comum.
Um caminho que nos leva a observar o recorte proposto em meio à potência de suas singularidades e multiplicidades, como
processo, como diagrama, capacidades de diferenciação, acontecimentos e agenciamentos que ali se estabelecem. Tomando
o acontecimento a partir de Deleuze, ao afirmar que o brilho do acontecimento é o próprio sentindo, sendo o “sentido o expresso da preposição” (DELEUZE, 2006b, p. 20). Considerando o acontecimento não o que acontece, o acidente, e sim no que
acontece, o puro expresso.
“Se é verdade que não dizemos o sentido daquilo que dizemos, podemos, pelo menos, tomar o sentido, isto é, o expremido de
uma preposição, como designado de uma outra preposição – da qual, por sua vez não dizemos o sentido, e assim indefinidamente.”(DELEUZE, 2006a, p. 223)
Um acontecimento ideal é formando por um conjunto de singularidades, fonte de uma série de uma estrutura que se diferencia
até sua singularidade vizinha. Uma multiplicidade de coexistência virtual, atualizada naquilo em que as estruturas se ligam, ou
seja a estrutura deixa de ser atual para ser atualizada pelas relações de diferenciação resultante das singularidades ali existentes, atualizar-se é diferenciar-se (DELEUZE, 2006b), portanto é a singularidade que assegura a diferença.
“Se as singularidades são verdadeiros acontecimentos, elas se comunicam em um só e mesmo acontecimento que não cessa
de redistribuí-las e suas transformações formam uma história.” (DELEUZE, 2006b, p. 56)
Segundo Deleuze (2006b) está na relação, nas passagens, das intensidades a potência da diferenciação, onde se produzem as
atualizações e os agenciamentos. Entendendo um agenciamento como um acoplamento conectivo e rizomático, sem começo
nem fim, crescendo em múltiplas direções, constituindo um mapa de multiplicidades desmontável e conectável em novas dimensões, em um conjunto de relações materiais e de um regime de signos correspondentes, sendo maquínico quando formado
pelo plano de conteúdo e coletivo de enunciação quando formado pelo plano de expressão.
Tendo um segundo eixo, vertical, onde se proliferam a partir de um território- espaço onde se processam e atuam os movimentos do pensamento, das intensidades desejantes e os impulsos humanos e não humanos - para logo depois produzir relações de
atualização, alterando esse território e formando novas configurações, em operações de desterritorialização e reterritorialização, movimentos que se dão de forma simultânea e articulada, e que são partes importantes na produção dos devires, operando as dinâmicas entre as singularidades e multiplicidades que atuam na transformação dos agenciamentos (DELEUZE, 2006b).
Para o autor, toda imagem, a partir de suas singularidades, carrega uma carga intensiva que se diferencia, indo além do aspecto
extensivo - tomando o intensivo no nível do virtual e o extensivo do atual. Se é a intensidade que promove a diferença como
qualidade extensiva, é nas relações intensas produzidas pelos elementos da diferenciação que se estabelecem possibilidades
da própria diferença como forma sensível do que acaba de se atualizar em qualidade.
Sendo assim, a imagem passa a ser considerada como um processo, um sistema de relações entre seus elementos, blocos de
devires que se efetivam entre o intensivo e extensivo, entre o atual e o virtual. A imagem atual e a imagem virtual coexistem e
se cristalizam compondo uma única cena, tornando-se indiscerníveis, ainda que distintas.
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É nesse circuito cristalino das imagens que as relações entre real e imaginário são subvertidas a partir de uma narrativa que
rompe com os princípios da realidade, a favor da potência do simulacro, em um movimento de falsificação dos movimentos,
uma pontência do falso. Estas narrativas falsificantes, as quais o cinema e o audiovisual são submetidos, operam em uma
potência de fabulação onde a capacidade de criar e inventar mundos une o verdadeiro e o falso, o real e o imaginário, subvertendo o pensamento da representação, inventando mundos e instaurando uma pluralidade que estabelece novas formas de
ver e perceber.
Para Deleuze (apud VASCONCELOS, 2006) é na diferença que encontramos um contraponto a um pensamento da representação, estabelecendo um método para a articulação do real e um afrouxamento dos vínculos sensórios-motores a favor de uma
situação ótica e sonora pura.
“(…) os elementos da imagem, não só visuais, mas sonoros, entram em relações internas que fazem com que a imagem inteira
deva ser lida não menos que vista, legível tanto quanto visível.” (DELEUZE, 1995, p. 34)
Da relação e do conflito desses elementos, dos regimes de intensidade sensível, que nos aproximamos da definição do dissenso em Rancière (2012) como o choque de dois regimes de sensorialidade, um conceito que se faz importante para a compreensão de como a estética e a política se entrelaçam no regime estético.
“É o trabalho que realiza dissensos, que muda os modos de apresentação do sensível e as formas de enunciação, mudando os
quadros, construindo relações novas entre a aparência e a realidade, o singular e o comum, o visível e sua significação. Esse
trabalho muda as coordenadas do representável, muda nossa percepção dos acontecimentos sensíveis, nossa maneira de
relacioná-los com os sujeitos, o modo como nosso mundo é povoado de acontecimentos e figuras.” (RANCIÈRE, 2012, p. 64)
Rancière (2012) estabelece na fratura da distribuição dos espaços, dos lugares, do comum e do privado, o começo da política.
E, quando novas formas de exposição do visível determinam uma nova configuração do sensível, dos afetos e dos possíveis,
uma dimensão estética dessa politica é revelada.
Nessa nova reconfiguração da experiência comum do sensível, no conflito entre o que é visto e o que não é visto, nos modos de
subjetivação que redefinem quem é capaz de ver, dizer ou fazer, há uma política da estética. Logo, arte e política são formas
de dissenso. Para Rancière quando há fratura naquilo que nos é dado, no presumido, no comum, estamos constituindo cenas
do dissenso, (…) uma perturbação no sensível, uma modificação singular do que é visível, dizível, contável (RANCIÉRE, 2009,
p. 59). O regime estético nos auxilia a perceber as fissuras e as desigualdades, reconfigurando nosso modo de percepção do
mundo comum. É da relação e do conflito dessas visualidades, dos regimes de intensidade sensível, que nos aproximamos
da definição do dissenso como o choque de dois ou mais regimes de sensorialidade. Um conceito que se faz importante para
a compreensão de como a estética e a política se entrelaçam. Para Ranciére (2012) ambas experiências se alcançam no reconhecimento e no embaralhamento das lógicas heterogêneas, opostas a um modo de representação que interpreta e limita
os sentidos: não há modos de convergência em um sensível que se faz na subjetividade dos nossos afetos, na memória, no
pensamento, nas construções particulares e intervenções singulares.
Na experiência estética do audiovisual contaminada com imagens digitais é possível identificar cenas de um dissenso que
reconfigura novas formas de conexões, contribuindo para reposicionar nossas percepções, dando espaço para novas formas
de subjetivação política.
Esse breve percurso teórico possibilita uma compreensão de como este trabalho aborda a imagem, em meio aos seus agenciamentos estéticos e políticos, processos de diferenciação e dissenso para que possamos observar o uso das imagens digitais
no audiovisual contemporâneo, sustentando esta contaminação como uma forma de partilha do sensível.
4. PARALELO: UMA NOVA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E POLÍTICA
Paralelo é constituído por 4 vídeos, cada um contemplando um aspecto dos jogos digitais problematizado por Farocki. No
primeiro, imagens dos elementos da natureza - árvore, fogo, vento, nuvem - em suas representações; no segundo, o espaço
constitutivo do jogo é fragmentado em seus limites, bordas e superfície; já o vídeo seguinte, aborda o movimento e seus afastamentos possíveis; e por fim, o quarto, nos mostra o personagem.
Elemento, espaço, movimento e personagem constituem o eixo principal da reflexão, sendo pensados e ponderados a partir de
suas representações nos jogos, por vezes estabelecendo uma linha histórica que apresenta suas evoluções gráficas. Como no
primeiro vídeo, onde a representação da árvore é detalhada em um tipo de arquivo digital (GENARO, 2015) exemplificada nos
seguintes jogos: Mistery House (1980), Pitfall (1982), The Legend of Zelda (1984), Archipelagos (1989), Secret of Man (1993),
The Elder School (1994), Anno 1602 (1998) e Anno 1701 (2006).
O que nos é apresentado em Paralelo I são imagens dos jogos, acima citados, que aparecem no quadro constitutivo da obra,
isoladas ou dividindo o espaço com a tipografia que a nomeia; com um fragmento próprio; ou com outra imagem, em uma
geografia particular que encaminha visão e orienta uma leitura comparativa.
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Figura 3: Paralelo I

Fonte: YouTube1

Figura 4: Paralelo I

Fonte: YouTube2

Figura 5: Paralelo I

Fonte: YouTube3

Sua materialidade também é composta pelo próprio som dos jogos e por uma locução em off, que mesmo em sua objetividade
textual, abre espaço para que o espectador avance em associações e dissociações, comparando e relacionando as visualidades apresentadas. Esse espaço é ofertado através dos silêncios que promovem pausas narrativas. A locução cessa, as imagens prosseguem, deixando escapar um esvaziamento que nos permite essa observação ativa. “O próprio silêncio é um certo
tipo de figuralidade, certa tensão entre regimes de expressão que é também um jogo de trocas entre os poderes de mídias
diferentes” (RANCIÈRE, 2012, p. 119).
Ao montar essa linha do tempo das representações digitais, percebemos o avanço dessas imagens nas últimas décadas. No
início eram imagens em pixels, gráficos muito rudimentares que conduziam essa experiência visual. Em pouco tempo, os
elementos vão ganhando cada vez mais clareza de forma e precisão gráfica, até tornarem-se hiper-reais, reproduzindo não
só formas, mas também movimentos, sombras e efeitos. Essas imagens pós-fotográficas, em curto período, assumem um
nível tal de representação, que leva Farocki a mencionar um novo construtivismo, um novo tipo de real, como assume a própria
narração durante os vídeos.
Esse aspecto formal da construção fica mais evidente com a entrada da imagem que nos apresenta um game designer em seu
ambiente de trabalho, fazendo uso das ferramentas que possibilitam a criação da imagem digital. O som do teclado combinado
1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Yzc3OPc8gUM. Acesso em: 5 mai. 2017.
2. Idem.
3. Idem.
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à imagem de quem produz e do que é produzido nos leva a considerar esse construtivismo, antes mencionado pela narração,
a partir da materialidade, das mecânicas e dinâmicas próprias da sua constituição.
Figura 6: Paralelo I

Fonte: YouTube4

Em Paralelo II as visualidades partem da representação espacial do jogo, o território é fragmentado em seu limite, bordas e
superfície. As imagens são apresentadas por inteiro, tomando todo o quadro. Permanece a locução em off, que abre o vídeo com o universo do jogo Minecrfat em expansão como pano de fundo - com a pergunta “o mundo existiria se não o estivéssemos
observando?”.
Para problematizar os espaços, os apagamentos das bordas, os limites e os esvaziamentos, Farocki opta por uma poética
visual ensaística que privilegia as tensões criadas entre palavras e imagens, a partir de uma montagem que atualiza as visualidades em um processo de deslocamento dos sentidos. Essa mudança no fluxo habitual dessas imagens, na exposição do
visível, reconfigurando a materialidade sensível, constitui um dissenso.
Dessa relação entre imagem e narração, chegamos a alguns pontos de tensões: Até onde podemos ir? Onde essse mundo termina? A computação gráfica cruza a fronteira das representações do real? Então, um elemento próprio da especificidade narrativa
do jogo, da jogabilidade, é introduzido: a morte. Os limites não são apenas gráficos, são também narrativos. Permitindo também que a reflexão toque em questões de uma outra ordem associativa com a morte.
Figura 7: Paralelo II

Fonte: YouTube5

Figura 8: Paralelo II

Fonte: YouTube6
4. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Yzc3OPc8gUM. Acesso em: 5 mai. 2017..
5. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FfzMYGmLA8Q. Acesso em: 5 mai. 2017.
6. Idem.
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Figura 9: Paralelo II

Fonte: YouTube7

Ainda que Farocki tenha retirado a experiência do jogador nessa apropriação imagética, recolando-o no papel do espectador
que nada interfere na ação, refletimos a respeito desse aspecto a partir da forma como o movimento e os afastamentos
possíveis à experiência são abordados no terceiro vídeo. Como se dá a relação espacial do jogador nesses ambientes virtuais?
Podemos entrar e sair de um ambiente de guerra. Podemos ultrapassar arbustos sem nenhum dano causar. Podemos transpor
muros e paredes. A superfície é a única camada, nada além. Distanciamentos e aproximações que nessas simulações embaralham a fronteira com o real, com o possível.
Ao retirar a imagem digital do seu ambiente, reorganizando-a no espaço neutro do museu, o jogo perde sua mecânica e materialidade primeira. Como também as relações corporais e espaciais, as regras e a relação com a narrativa. O papel do sujeito
é subvertido em favor de uma nova experiência do sensível que reconfigura o que nos é dado como visível. Passamos a olhar
estas imagens de outra forma, quando tomamos a distância que o envolvimento com a experiência de jogar não nos permitiria
exercer.
Essa fissura no dispositivo conduz ao que Ranciére (2012) chama de eficácia estética, quando existe uma descontinuidade
entre o que é comum na produção e as formas como os espectadores a recebem; no distanciamento que promove uma neutralização capaz de criar novas formas de experiência sensível, novas atualizações do que é visível e invisível. Dito isto, quando
observamos - distantes da jogabilidade - os movimentos diversos e descomplicados no recorte proposto por Farocki, o caráter
de fabulação e o afastamento do real torna-se uma evidência clara das possibilidades pós-fotográficas.
Figura 10: Paralelo III

Fonte: YouTube8

No último vídeo o personagem é abordado evidenciando os papéis, os gestos, os estereótipos. Assim como o segundo vídeo,
as imagens tomam os limites do quadro, mostrando personagens dentro do seu universo em ações violentas ou provocativas,
algumas vezes parecendo sair da suposta regra negociada com o jogador. Aqui, ele parece transpor os limites da estrutura do
jogo, numa ação de dominação ou pura experimentação, indo além do propósito ofertado. Ainda que os efeitos o retirem da
estrutura compensatória final do jogo, fica evidente como ele pode subverter esse papel.
Se imagens e narração nos levam a refletir a relação entre jogos e violência ou a banalização dessas ações na imagem digital,
é importante ressaltar a ausência da experiência nesse recorte. Estamos observando, refletindo, mas não estamos agindo, escolhendo. Logo, os modos de recepção abrem espaço para que possamos apenas apontar os direcionamentos dessa reflexão.
O sujeito torna-se indiferente à essas exposições? Essa representação se aproxima do real ou reforça o novo construtivismo
atrelado às especificidades dos jogos digitais?
Ao longo dos 4 vídeos podemos perceber que o avanço tecnológico trouxe variações imagéticas que se efetivam nos modos
de representação e na forma como o real é ficcionalizado, podendo alterar nossas formas de recepção, percepção e relação,
7. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FfzMYGmLA8Q. Acesso em: 5 mai. 2017.
8. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=voq7QB-5xoA. Acesso em: 5 mai. 2017.
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não só com essas imagens, mas com o meio. Certos de que as imagens selecionadas por Farocki, assim como a narração executada, não estejam ali para nos dar respostas ou caminhos únicos, entendemos Paralelo como um recorte que deixa escapar
novas visibilidades, novas possibilidades de leitura. Uma fratura do dispositivo, aqui atualizado em nova materialidade, que
reproduz um dissenso capaz de reconfigurar as formas sensíveis, as possíveis leituras e os efeitos daí produzidos. Uma nova
experiência estética que reconfigura os espaços, o que é visível e enunciável, logo uma ação política que redistribui os lugares
dessa partilha.
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RESUMEN
Este trabajo presenta una reflexión personal sobre mi investigación fotográfica sobre algunos objetos pertenecientes al entorno familiar. Convertidos en imágenes que entablan una nueva conexión entre lo que existió y lo que es en la actualidad. Representaciones que también integran ese universo saturado de visualidades, pero que buscan diferenciarse de las mediatizadas,
así como también reclaman su propio espacio perdurable en el colectivo intimo y familiar, intentando encontrar un lugar en
el mundo de la cultura visual. El trabajo presenta dos etapas, una, en la cual expongo una breve descripción del origen de la
fotografía y la concepción del acto fotográfico, según autores como Susan Sontang y Philippe Dubois, entre otros. Y la segunda
parte presento un análisis reflexivo concordando ampliamente con los conceptos de Roland Barthes y Vilém Flusser, en lo que
tiene que ver con la fotografía en si misma.
Palabras clave: imagen; fotografía; cultura visual.

Lewis Carroll en 1865 edita su libro “Alicia en el País de las Maravillas”, colocando en el primer capitulo una expresión pronunciada por Alicia, su personaje principal, que es la siguiente “¿de qué sirve un libro sin dibujos…? ”, lo que esta reflexión presupone una falta de interés hacia el libro que su hermana estaba leyendo ya que no contenía ilustraciones.
Un poco mas de un siglo y medio ha transcurrido desde el pronunciamiento de estas palabras, y el propio Carroll colocaba
ya a la pequeña Alicia casi como una “pronosticadora” de lo que sucede en la contemporaneidad, esa constante demanda de
imágenes.
Y es así que en la vida moderna residimos en un escenario constituido mayormente por componentes visuales que ejercen una
relación muy próxima con nuestro cotidiano, conformando un contexto característico creado por imágenes. Éstas representaciones se producen a través de diferentes dispositivos electrónicos de captación de imagen, detenernos a examinar la relación
entre la experiencia visual cotidiana, sus derivaciones y los diversos elementos que la originan es lo que plantea el estudio de
la cultura visual.
Uno de los teóricos que reflexiona continuamente es Mirzoeff, que propone el siguiente pensamiento “la cultura visual no depende de las imágenes en sí mismas, sino de la tendencia moderna a plasmar en imágenes o visualizar la existencia” (Mirzoeff,
2003: p. 23). Actualmente se ha tornado habitual manifestar la vida a través de las imágenes, buscando representar objetos
que no son estrictamente visuales con el apoyo de la tecnología.
El autor continua reflexionando, “efectos más espectaculares de la visualización han tenido lugar en la medicina, ya que a
través de una tecnología compleja, la tecnología visual lo ha transformado todo: desde la actividad cerebral hasta el latido, en
un modelo visual” (Mirzoeff, 2003: p. 23). Estos dispositivos a los que se refiere el autor empleados para realizar la transformación de un método binario en imagen no son artefactos visuales de origen, sino que se han desarrollado produciendo un
efecto traducible de ésta.
Las visualidades que observamos en el día a día podríamos decir que tienen su origen con las diferentes representaciones
visuales que se han dado a lo largo de la historia. La fotografía es uno de ellos en el que nos vamos a detener ya que es mi
herramienta de creación. Definir exactamente su origen es complejo dado que se debió de pasar por diversas etapas, como
también, diferentes individuos aportaron una gran dedicación para lograr su descubrimiento. En consecuencia de lo anterior,
se puede indicar que originariamente los primeros fotógrafos fueron Nicéphore Niépce, Louis Daguerre y William Talbot. Siendo Niépce en 1826 el que logra producir por primera vez una imagen impresa en una placa fotográfica. Luego trabaja hasta
su fallecimiento junto a Daguerre en el perfeccionamiento de la técnica, colocando encima de una placa de cobre una serie
de productos químicos que al ser expuestos a la luz reaccionaban positivamente creando una imagen, este proceso llevo el
nombre de daguerrotipo.
Daguerre por su parte continuó con sus investigaciones y es así que consigue en 1837 “una fotografía muy lograda: un bodegón con figuras de yeso, una botella recubierta de mimbre, un dibujo enmarcado y una tela. Esta asombrosa fotografía es rica
en detalles y muestra una amplia gama de tonos entre la luz abundante y la sombra, con un convincente realismo en su textura,
su contorno y su volumen.” (Newhall, 2002: p. 18)
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Figura 1. L’Atelier de l’artiste (el taller del artista), Louis Daguerre, 1837. Recuperado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daguerreotype_Daguerre_Atelier_1837.jpg#/media/File:Daguerreotype_Daguerre_Atelier_1837.jpg

El daguerrotipo solo poseía un impedimento no conseguía reproducirse, dado que para lograr una autentica fotografía se
necesita que la placa al contacto con la luz produzca un negativo que permitirá su reproducción. Este procedimiento fue desarrollado por Fox Talbot en Inglaterra y Hippolyte Bayard en Francia.
Este proceso por el cual estaba atravesando este invento no conseguía diferenciar entre el propio inventor y el fotógrafo,
combinando las tareas, alterándolas según las propias necesidades. Tal vez en sus comienzos el rol del fotógrafo fue crear la
cámara, concebir la fotografía, ir perfeccionado la técnica, adaptándola según iba transcurriendo el tiempo hasta lograr que la
misma fuera accesible para los aficionados, pero para llegar a esto debió de pasar mucho tiempo.
En un comienzo los primeros fotógrafos necesitaban de largos tiempos de exposición para fotografiar y así conseguir realizar
retratos, además requerían de la ayuda de un soporte para mantener la cabeza erguida y el resto de las extremidades, un sostén
incómodo para quien pretendiera posar frente a la cámara, dejándolo sentado e inmóvil, con el objetivo de lograr una imagen
que fuera lo más nítida posible.
A este engorroso proceso lo acompaño la fotografía a difuntos, práctica empleada para inmortalizar a seres humanos que
por diferentes causas sanitarias o naturales fallecían. Este procedimiento no se consideraba extraño ya que esta costumbre
provenía del romanticismo. Quizás deberíamos tomar en cuenta lo que plantea Barthes para comprender un poco mejor esta
práctica, “la foto es literalmente una emanación del referente. De un cuerpo real, que se encontraba allí, han salido unas radiaciones que vienen a impresionarme a mi, que me encuentro aquí; importa poco lo que dura la transmisión; la foto del ser desaparecido viene a impresionarme al igual que los rayos diferidos de una estrella.” (Barthes, 1989: p. 126-127). Una experiencia
costumbrista que buscaba emitir la esencia del difunto. En el imaginario de los individuos que requerían la búsqueda de ese
método percibían la inmortalidad, aunque sea por un momento de ese ser que ya no estaba entre ellos. Plasmándolos en una
imagen que perduraría “para siempre”, cada vez que contemplara ese retrato estará ahí esa persona, seria real, estaría entre
ellos. Esta técnica era bastante mas económica que los retratos pintados a mano, y se extendió rápidamente por el mundo.
Curiosamente además, la fotografía iba buscando un lugar en la sociedad y para muchos, era un modo de perpetuar la memoria
familiar de una generación a otra. “el álbum familiar se convirtió en un objeto habitual del hogar victoriano” (Newhall, 2002: p.
65). Estos álbumes eran una manera de hacer historia, de legitimar a los miembros que constituían un núcleo familiar, dichos
álbumes también incluían el retrato de los fallecidos en sus paginas, la desaparición de ese ser le otorga protagonismo a esa
imagen como ya bien planteó (Barthes, 1989) esa ausencia se transformaría en presencia permanente. Bien puede traducirse
ese pensamiento a comprender los pequeños y diferentes universos familiares, retratados en los álbumes, los individuos plasmados se tornan presentes, existen, son, fueron, serán. Incluye todos los diferentes conjugaciones verbales para dar existencia
a un individuo, permanecen vivos en las diversas generaciones, continúan resistiendo al paso del tiempo y a la memoria.
1. EL ACTO DE FOTOGRAFIAR
Si bien fue Niépce, el primero en conseguir una imagen, el acto fotográfico comenzó a manifestar la necesidad de retratar la
realidad, dejar de lado la condición realista de la pintura, y poder lograr capturar el instante.
Para eso debemos entender que el acto fotográfico no se circunscribe a la producción de la toma fotográfica “sino que incluye
también el acto de recepción y de su contemplación” (Dubois, 1994: p. 11). O sea, esta acción de fotografiar no finaliza luego
de realizar la toma, no es una acción totalmente mecánica, incluye todo lo que viene a posterior de tener la imagen acabada,
como la reflexión sobre el concepto, la idea, pasando por la observación y la recibimiento de la misma.
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Con el transcurrir del tiempo la fotografía comenzó a tomar más valor en la sociedad. El fotógrafo fue retratando los diferentes
lugares que iba recorriendo, desde contextos turísticos hasta duras guerras, siendo testigo de los más nefastos sucesos que
acontecieron en la historia de la humanidad, “toda fotografía es un certificado de presencia”, (Barthes, 1989: p.134), esta reflexión significa autentificar una comparecencia, plasmando un sin fin de circunstancias que de otro modo no se podría tener
conocimiento. Los diferentes fotógrafos a lo largo de la historia, tanto hombres como mujeres no advirtieron la trascendencia
que podrían tener aquellas imágenes, testimoniando un pasado que consigue tener gran vigencia al día de hoy.
Por otro lado en la obra “Sobre la fotografía”, su autora plantea que “el acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia”,
(Sontang, 2006: p. 24), de algún modo Sontang y el autor anterior (Barthes) deducen que las imágenes y todo el proceso que
significan, son un tipo de recurso encargados de legitimar un enunciado creado en si mismo. El acto de fotografiar va mucho
mas allá que el simple hecho de observar elementos, a partir de esta observación, el fotógrafo comienza a analizar los conceptos para producir una imagen. Selecciona continuamente el objeto que se convertirá en registro. Construye su perfil, su
propio diálogo como fotógrafo a partir de la búsqueda de lo que desea exteriorizar. Asumiendo aquellas situaciones que desea
expresar, que encuentra pertinente comunicar, invitando a reflexionar, comprendiendo que sus fotografías abarcaran diversas
miradas heterogéneas, donde cada uno de ellas podrá o no hacer un juicio de valor sobre esa representación. Transforma
concepciones, pensamientos, para convertirlos en imagen, con la finalidad de conservarlas en la memoria del sujeto que la
contempla.
Esta línea de pensamiento esta incluida en el libro “Fotografía Hoy” su autora plantea lo siguiente “el propio acto de fotografiar
una cosa hace de esta algo especial, y de hecho una vez el objeto se ha convertido en tema, tanto su significado como nuestro modo de comprenderlo se pueden modificar de manera absoluta.” (Bright, 2005: p. 107). En este sentido el fotógrafo se
encarga de procesar, de modificar el contexto en el cual se encuentra el objeto. Analizando los conceptos, procurando nuevas
maneras, buscando la producción de innovadoras circunstancias, intentando producir originales formatos hacia una percepción distinta de una imagen y su modo de interpretarla.
“Hacia una filosofía de la fotografía” es un ensayo de Vilém Flusser sobre la fotografía, donde comparte extraordinarios aportes
como el siguiente, “el fotógrafo no trabaja, no pretende cambiar el mundo: busca información para realizarla en una fotografía
” (Flusser, 1990: p. 27). Tal vez, estas palabras manifiestan el rol del fotógrafo, que consigue codificar aquellos símbolos que
percibe que podrán alcanzar a estimular un interés, produciendo un significante en la sociedad, para convertirlo en una imagen.
Las representaciones presentadas trascienden las barreras sociales, y las épocas. Capturando las consecuencias de las más
penosas guerras, intentando generar un cuestionamiento acerca de lo que está ocurriendo, consiguiendo que formemos parte
de ese instante, haciéndolo perdurable.
2. EJERCITANDO LA MIRADA
En la actualidad vivimos rodeados de imágenes, y hasta es difícil imaginarnos un mundo sin ellas. En el cotidiano se toman
un sin fin de fotografías, debido a la gran oferta de dispositivos de captación de imagen, hechos que nos hace reflexionar y
concordar sobre que existen “cámaras de teléfonos celulares, satélites, periódicos, revistas, y otros innumerables dispositivos
multimedia que aumentan nuestra visión, representan ideas y ayudan a los seres humanos a ver y ser vistos” (Martins, Tourinho, 2009: p. 225, traducción propia)1. Sumando a la reflexión anterior a (Flusser, 1990), podemos decir que de algún modo
estos aparatos o una cámara fotográfica facilitan la situación anterior, debemos de aceptar que las cámaras cada día presentan menos complejidades y son mas automáticas con el fin de democratizar la creación de imágenes fijas o en movimiento.
Pero no necesitamos una cámara, un simple celular nos permite capturar una imagen, con errores y aberraciones, pero que en
definitiva permite obtener una representación de lo que se quiere retratar.
La consecuencia de este panorama, nos proporciona un resultado donde se presenta un escenario habitual en el cual cada vez
mas personas intentan tomar una fotografía, acto posterior serán colocadas en las diferentes redes sociales, las cuales se encargaran de mostrar y compartir en milésimas de segundo a los diferentes lugares del mundo, conformando esas visualidades
que componen nuestro cotidiano.
Este punto es de gran importancia a la hora de percibir los resultados esperados después de completar el “acto fotográfico”
tratado con anterioridad. Una gran parte de estas imágenes son producidas por aficionados “en la actualidad, casi todo mundo
tiene una cámara y la utiliza; es como si la mayoría de la gente hubiera aprendido a escribir y, por tanto, produjeran textos de
una forma u otra. Evidentemente, quien sabe escribir sabe leer. Sin embargo, quien sabe tomar fotografías no necesariamente
sabe como descifrarlas” (Flusser, 1990: p. 53). Interpretar esta escritura requiere de ciertos conocimientos técnicos que muchas veces permanecen ocultos a la hora de oprimir un botón.
La cámara nos facilita como herramienta la obtención de una imagen en cuestión de unos pocos segundos, pero es mucho más
que eso. Yo puedo obtener una imagen con solo apretar el botón pero no necesariamente sea una fotografía relevante, o que
consiga ser el producto perfecto de ese objeto que quiero retratar.

1. “câmeras de telefones celulares, satélites, jornais, revistas e inúmeros outros dispositivos de
multimídia aumentam nossa visão, representam ideias e ajudam os seres humanos a verem e a serem vistos” (Martins, Tourinho, 2009: p. 225)
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El individuo no aficionado para obtener una fotografía, busca, conoce, experimenta, entiende el simple y a su vez complejo
engranaje de esta herramienta, “una foto puede ser objeto de tres prácticas (o de tres emociones, o de tres intenciones): hacer, experimentar, mirar”, (Barthes, 1989: p. 35). El fotógrafo al momento de comenzar la producción para capturar la imagen
debe de tomar una serie de decisiones, que muchas de ellas son características del crear, del producir, del por qué escogió esa
imagen, ese objetivo debe de contar con determinadas cualidades que quiero transmitir, no basta con solo desear perpetuar
un momento.
También de alguna forma nos muestra lo que no está, las ausencias presentes, lo que surge de manera independiente del conjunto, que leemos una vez que recorremos la imagen en detalle. Contemplando cada línea, cada color, cada espacio, visualizando cada elemento que constituye ese universo retratado. Contando una historia, una situación determinada, “al mirar una foto
incluyo fatalmente en mi mirada el pensamiento de aquel instante” (Barthes, 1989: p. 123), consiguiendo que el observador se
abstraiga del presente, colocándose en una perspectiva similar del preciso instante que fue tomada la fotografía.
A partir de ese entendimiento el observador emprenderá un recorrido visual, analizando los símbolos, los objetos que la conforman, constituyendo un discurso visual. Transformándose esa imagen en portavoz del fotógrafo respecto a una situación real
o provocada. Comprobando que existe un pronunciamiento por parte del autor, que apela a contenidos diversos como pueden
ser: ideológicos, afectivos, reflexivos, puestos en manifiesto a partir de tomar la decisión de hacer la toma.
3. NATURALEZA PERDURABLE
Como ya planteamos anteriormente estamos habitando un mundo en el cual nos encontramos rodeados de imágenes que
exceden la capacidad de contemplación, abundando nuestra cotidianeidad, agotando los temas fotografiados, pero pocos
son los productores de esas imágenes que posen un adecuado manejo de la herramienta y tienen un control de este lenguaje.
Este marco reflexivo viene a cuenta de que en el año 2015 cuando aun era estudiante de la Licenciatura de fotografía participe
en dos proyectos, que si bien eran diferentes, los objetivos eran los mismos.
Uno de ellos se trataba de investigar, digitalizar y difundir parte del acervo fotográfico de la “Escuela Multidisciplinaria de Arte
Dramático”, (EMAD) y el otro proyecto consistió en la digitalización de algunos objetos del acervo del emblemático cantante
popular Alfredo Zitarrosa, custodiado por el “Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas” (CIDDAE).
Esta idea se planteó a partir de la concepción de la riqueza cultural que posee nuestra sociedad, que proviene de larga data,
y la cual necesita de un respaldo digital. Con el fin de no sólo custodiar, sino también como herramienta de difusión; es decir,
destinar una salida de lo digitalizado, acercando el material a la sociedad desde diferentes vías, propiciando instancias de
comunicación y educación sobre nuestro patrimonio nacional.
Entablar un primer contacto con el material de la EMAD, me permitió visualizar lo importante que es cuidar de estas imágenes.
Acumulaciones de fotografías en diferentes estados de conservación, imágenes de diversas épocas, eran los elementos que
conformaban el acervo.
Anécdotas, historias, circunstancias, afectos, constituyen y pasaron a formar parte de ese valor que se quiere preservar permitiéndole de esa manera otorgar un valor y en consecuencia, crear un patrimonio cultural del país y su identidad.
Quizás este proceso digital nos permite tener almacenados los archivos con la posibilidad de darle otro fin, uno de ellos es
cuidar el material por tiempo prolongado, o directamente simplemente su conservación. La digitalización es una herramienta
que permite al objeto darle un valor de eternidad, tiene como objetivo rescatar antiguos registros documentales y objetos materiales para su conservación en un nuevo soporte digital. Y así tornar perdurable esa memoria captada en las imágenes.
Teniendo en cuenta el siguiente pensamiento “la cámara fotográfica puede considerar por ello, una máquina de archivo y su
producto, la imagen fotográfica y en su caso la fílmica, como un objeto o un registro de archivo, documento y testimonio de
la existencia de un hecho y, en definitiva, como una persistencia de lo visto”, (Guash, 2011: p. 28) la herramienta fotográfica
por si misma es un objeto productor de registro y conservación. Siendo parte de un suceso, cuya existencia se encuentra viva,
perdurando en el tiempo, logrando ser parte de ese imaginario a través de las épocas.
Luego de reflexionar sobre cada etapa del proceso anterior, de observar cada objeto a través del lente, de imaginar momentos,
de fantasear sobre pequeñas historias que se encuentran aprisionadas en cada uno de los objetos, comprendí que mi investigación estaba de algún modo ligada a estas cuestiones.
Si bien mi proyecto no es la digitalización del acervo fotográfico de mi familia, ni de mi historia, ésta tiene la finalidad de proyectar, captar esos momentos, personas, situaciones vividas, con el propósito de marcar una huella, con la intención de que
sean perdurables durante el paso del tiempo, en la evocación colectiva familiar y en la mía propia.
Mi investigación se baso en rescatar mi memoria familiar a partir de objetos antiguos y nuevos, generando un documento
subjetivo con un carácter afectivo y metafórico. De algún modo emprendí la creación de un nuevo acervo, de su divulgación,
dejando al descubierto una existencia, traspasando plenamente la barrera intima para volverse una obra pública. Habiendo una
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“irrupción de lo privado en lo público o más bien a la creación de un nuevo valor social” (Barthes, 1989, pág. 150), de aquí en
mas, comenzaría una nueva perspectiva familiar, inventando nuevos nexos públicos al alcance de todos.
El trabajo se inició con la búsqueda especifica de objetos que provocaran mi atención, seleccionándolos, para luego colocarlos
de determinada forma buscando provocar nuevas situaciones. El interés por esta clase de representaciones se origina desde
muy temprana edad. Cuando era observadora y a su vez partícipe de ciertos rituales familiares que se acostumbraban a realizar
y que aun hoy con el paso del tiempo permanecen.
Continúe recordando todo lo que mi memoria me permitía, recolectando objetos cotidianos que transmitieran esas vivencias
que no debían de desaparecer. Así, fui armando las diferentes escenas retratando diversos elementos como utensilios de cocina, frutas, flores, antigüedades, ellos eran los protagonistas de las imágenes.
Figura 2. Sin titulo I. Autoría propia. 2016.

Esta categoría de imagen es conocida popularmente como “bodegón” o “naturaleza muerta”, sus primeras representaciones
provienen de la pintura en el siglo XVI aproximadamente de la mano de grandes pintores como Caravaggio, instalándose en la
sociedad como una categoría de pintura muy importante. Pero no solo la pintura le dio importancia a esta categoría, como ya
fue mencionado el propio Daguerre consiguió plasmar un bodegón.
La gran simplicidad aparente de estas representaciones oculta el inmenso trabajo que hay por detrás, ya que el fotógrafo
construye toda la imagen, crea el escenario perfecto considerando las formas de los objetos escogidos, los diferentes tamaños
de cada uno de los volúmenes, sus texturas y sus colores. Teniendo muy presente otro componente vital, la iluminación. Que
vendrá a formar un ambiente adecuado, resaltando las características que deseamos transmitir. El bodegón implica conocer
en detalle la imagen, controlar cada uno de los elementos que lo componen.
Considerando tres componentes fundamentales para la realización de las imágenes como son el tema, la composición y la luz,
aborde el proceso de otorgar una nueva vida a esos antiguos objetos familiares. Mi principal interés además de transitar el
camino de la realización, era lo que transmitiría, lo que cada individuo absorbería de esa representación intima y familiar. Estas
imágenes fueron pensadas para que la atmósfera de las mismas fueran delicadas, sutiles y equilibradas, con el propósito de
exponer una cierta sensibilidad familiar.
Una de las fotógrafas referentes de esta investigación es Laura Letinsky, su obra reflexiona sobre la intimidad, la familia y la
metáfora, el trabajo que realicé presenta ciertas conexiones con el de esta artista. Siendo un punto de interés lo que plantea en
esta ocasión con respecto a su obra “ me interesaba el punto narrativo de la sobra, lo que resiste, no como un lugar deprimente
o triste, sino porque es todo lo que en realidad tenemos, lo que nos es dado. El arte, la sensibilidad estética, las ideas sobre
el amor, la familia, todos los sentimientos denominados individuales que están tan mediatizados en nuestra cultura” (Bright,
2005: p. 110). Esta reflexión me retrotrae a mi infancia, a ese preciso momento que somos pequeños, donde los dispositivos
electrónicos no estaban tan inmersos en nuestra vida. Y conseguían dejar un espacio para la conformación de nuestra propia
percepción, que luego se transformaría en recuerdo sobre el amor, sobre los individuos que integraban nuestra familia, sin la
necesidad de fotografiar cada instante. Donde convivíamos con objetos que formaban parte de nuestra cotidianeidad y que
consiguieron resistir al paso del tiempo, elementos que también son parte de nuestra familia y que aun se encuentran entre
nosotros como símbolo de los que nos fue entregado y que decidimos conservar. Estas fotografías al igual que estos recuerdos
engloban emociones que salen a la luz en esta sociedad quizás sin demasiado tiempo para los sentimientos. Coincidiendo una
vez mas con Barthes podemos afirmar que “la Fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá́ repetirse existencialmente”. (Barthes, 1989: p. 29), esas vivencias son reproducidas por un dispositivo mecánico, convertidas en visualidades que
de algún modo pretenden conservar una existencia por mínima que sea.
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Todas las imágenes fueron realizadas teniendo en cuenta los cuidados necesarios, para que en el momento de realizar la toma
no hubiera errores. Un elemento de suma importancia en este trabajo es la iluminación, fue estudiada para que en cada escena
los detalles y la delicadeza de los objetos se pudiera apreciar. Desde el comienzo la opción que se encontraba en mis planes
era la utilización de luz natural teniendo en cuenta los recaudos necesarios como la intensidad, la direccionalidad, si bien estos
factores son influyentes, a su vez no impide la posibilidad de poder tener cierto control de la misma. Comencé con una observación previa a la toma, cómo la luminosidad se modifica constantemente y cómo insidia en los objetos. Realicé bocetos sobre
los cuales iba modificando el comportamiento de la luz, en las diferentes estaciones del año, en los distintos momentos del
día, y como influía en la escena, experimentaba con los objetos con el fin de no generar altos contrastes tanto en sombra como
en color. Comprendí como actuaban los brillos para no distorsionar los objetos, entendiendo que de esa manera se evitaría
el aporte de información innecesaria. Luego de recorrer todo este proceso, de experimentar, tome la decisión de realizar las
tomas fotográficas con la luz que ingresaba por una de las ventanas del living de mi casa. El trabajo fue realizado en los meses
más cálidos, en horarios en los cuales la intensidad de la luz no distorsionaba los detalles de los objetos que componían cada
bodegón. El resultado lo conforman imágenes que no presentan postproducción, simplemente se uso el revelado básico en
Camera Raw de Photoshop 2, o sea, es como el antiguo revelado analógico, debe de pasar por este proceso para la traducción
de esos datos digitales en una fotografía.
Figura 3. Sin titulo II. Autoría propia, 2016.

Durante el transcurso de esta investigación me proporcionó la posibilidad de crear nuevos vínculos mas personales con los
objetos, construyendo una nueva interpretación sobre cada elemento y su contexto. Invitando a “formar parte de nuestra manera de relación cotidiana con el entorno” (Miranda, 2016: p. 59) De algún modo se formo otra relación entre el observador y los
objetos que son parte de las imágenes de carácter íntimo generando una proximidad que invita a la pausa, a la reflexión, a la
memoria, a la imaginación. Conexión que no necesariamente genera una fotografía tomada con un dispositivo móvil y lanzada
al espacio inundado de visualidades.
4. CONSIDERACIONES FINALES
La producción de imágenes en la actualidad tiene un sentido lógico, (Martins, Tourinho; 2009)ya que nos encontramos rodeados de aparatos tecnológicos de fácil acceso que posibilitan la creación de ellas. Esta cuestión permite que el escenario
cotidiano este compuesto por diferentes elementos, un componente de ese cotidiano visual son las fotografía que componen
mi trabajo.
Estas imágenes retratadas contienen la inmaterialidad del objeto físico (Barthes, 1989) que no esta presente, pero si su reproducción que emana emociones que serán recogidas por los diferentes observadores.
En el proceso de trabajo torné publico lo hasta ahora privado exponiéndome a la mirada ajena, descubriendo parte de mi universo intimo. Buscando que estas fotografías establezcan una nueva conexión entre el pasado y el presente. Y que de algún
modo establecer una diferencia entre las imágenes mediatizadas y las ideadas, las producidas, las creadas con un fin en si
mismas.
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RESUMEN
El siguiente trabajo tiene como propósito exponer a través de un análisis comparativo, la performatividad del lenguaje cinematográfico documental en Colombia. Para ello se tomará una muestra de tres producciones realizadas en diferentes momentos,
las cuales son: “Chircales” (1972) de Marta Rodríguez, “Agarrando Pueblo” (1978) del dueto Mayolo-Ospina y “Rodrigo D”
(1990) de Víctor Gaviria, estas producciones más allá de su taxonomía documental, evidencian la flexibilidad del lenguaje cinematográfico, mostrando una evolución y reapropiación del lenguaje audiovisual al mismo tiempo que cuestiona lo hegemónico
desde un tratamiento estético como decisión ético- política.
Abordando las ya mencionadas producciones cinematográficas, se pretende analizar su tratamiento estético como decisión
ético-política de la y los realizadores, quienes en su momento irrumpieron con las narrativas audiovisuales establecidas, trazando una posición en su producción, la cual se encuentra definida por el ¿Qué mostrar?, ¿Cómo mostrarlo? y ¿Cuál es el papel
del realizador dentro de su producción? Esto es afectado por las distintas tensiones que, generadas en la coyuntura de la realización audiovisual, materializan los diferentes cambios de percepción a través de la imagen. En “Chircales”, por ejemplo, se
evidencia el manejo de la imagen desde una mirada científico-social en la cual se integra el relato etnográfico; en “Agarrando
Pueblo” hay un cuestionamiento frente a la imagen, al observador como observado; y, por último, en “Rodrigo D” un largometraje que, con visos documentales, mimetiza al observador sin más intermediario que la misma imagen, permitiendo que el
espectador se involucre desde diferentes perspectivas.
Palabras Claves: Cine documental, cine colombiano, cine del otro, narrativas visuales.
1. REFLEXIONES EPISTEMOLÓGICAS
Lo performático en el cine documental
Hay varias aproximaciones a la conceptualización de lo que es el cine documental. Entre toda esta gama me apoyaré en la
discusión que recoge Sandra Patiño, allí se realiza una anotación del documental con base en sus entrevistas. En ellas, José
Luis Guerín en la 9a Muestra Internacional recordó: “Como sea en el documental el tema no importa. Es la interpretación creativa de la realidad”1. Por otro lado, Nichols2 hace referencia a la dinámica del campo acotándolo a un conjunto de prácticas
cambiantes, que se basa en registros visuales y audiovisuales, un público, una comunidad de productores y directores quienes
se encuentran sujetos a cambios históricos.
Ahora bien, el considerar el documental como una interpretación creativa de la realidad evidencia su carácter performátivo y
artístico, puesto que aprovecha la realidad como un recurso plástico y la deforma en sus mil caras. Desde esta perspectiva,
puede afirmarse también que, el documental, a su vez es producto de una interpretación de la realidad, y, por tanto, es una
manifestación de la realidad: nos brinda una proximidad a lo real, evidenciándose en esa instrumentalización de la realidad por
el artista o en este caso el director.
Desde J. Austin3 el enunciado performativo no consiste en decir algo sino en hacer algo, es por sí mismo una acción. Un enunciado de este tipo, que contiene la fuerza suficiente para exponerse como acción, se interpretaría como “esa capacidad que
tienen las imágenes para producir realidad… Es más, nos plantea una realidad que está creada a partir de la acción de la imagen
o palabra.”4 Es así como desde su aspecto performativo, el cine documental se muestra artístico, puesto que “cede hacia una
cualidad expresiva que afirma una perspectiva personal muy ubicada, encarnada y vívida de temas específicos, incluyendo al
cineasta en este mundo”5.

1. Patiño, Sandra Carolina. Acercamiento al documental: en la historia del audiovisual colombiano. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2009), 35.
2. Nichols, B. (1991). La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental. (Barcelona: Paidos), 42.
3. León, Christian. «Via visual.» Imagen, performatividad y subjetividad. 2009. http://viavisual.blogspot.com.co/2009/06/imagen-performatividad-y-subjetividad.
html (último acceso: 23 de Febrero de 2016).
4. Ibíd
5. Nichols, Bill. La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental. (Barcelona: Paidos, 1991), 230.
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1.1 La reflexión de lo contrahegemónico en el documental latinoamericano
Para debatir acerca de lo contrahegemónico es necesario referirnos a lo hegemónico. Dicho término es tomado por el filósofo
marxista Antonio Gramsci a fin de explicar cómo una sociedad aparentemente libre y diversa se encuentra dominada simbólico-culturalmente por una de sus clases sociales, la cual impone una estructura de pensamiento y relación con el mundo, a la
vez que lo institucionaliza partiendo de una supuesta legitimidad, que solo beneficia a un sector de la población6.
Ahora bien, en el caso de Latinoamérica, la reflexión contrahegemónica necesariamente se da dentro de un marco hegemónico.
Con la llegada de la modernidad, la cultura europea y el imaginario propio de occidente se instalan como hegemónicos, pues
establecen una tendencia dominante que termina institucionalizándose como legitima. Anibal Quijano, específica el proceso
de Latinoamérica y referencia lo hegemónico en el saber-poder colonial7, que, impulsado por Occidente, establece estructuras
de pensamiento lógico-racionales y lineales, reduciendo la producción de conocimiento a dichas estructuras.
Estas estructuras fomentan un pensamiento dicotómico que, instaurado por la cultura occidental (en términos de lo sagrado y
lo profano, lo legitimo y lo no legitimo), establece la tensión sujeto-objeto, siendo esta relevante dentro del imaginario moderno
de “lo latinoamericano”. Teniendo en cuenta lo anterior Castro Gómez habla referencia la modernidad con la ayuda de las ciencias sociales, evidenciando la categorización de ese otro como un objeto de conocimiento y estudio. Ahora bien en este caso
se da un condicionamiento de la mirada de sí mismo como ese otro que parece desconocido ante los ojos de la modernidad8.
En contraste, se encuentra lo que, para el contexto de América Latina, Bolívar Echevarría llama ethos barroco: aquel conjunto
de prácticas y representaciones indígenas que, mezclándose con la cultura occidental, se desenvolvieron en la cotidianidad
de la vida colonial como una crítica al orden del mundo impuesto por los colonos europeos en territorio americano. Desde
este punto se habla de un ethos indígena que sobrevivió por su mezcla con lo sagrado de Occidente, y así, a través del arte,
se desplegó y consolidó, convirtiéndose en un lazo secreto de comunicación con lo divino9. Ahora bien, a partir de una mirada
actual, y con el riesgo de cometer anacronismos, puede decirse que el ethos barroco, al instaurarse dentro de la estructura
hegemónica establecida por Occidente y, al tener contacto con lo hegemónico surge como una reflexión contrahegemónica. La
cultura indígena entra en un proceso de mestizaje, llegando así a configurarse, en ciertos casos, como un producto -un mundo
de vida- híbrido. De esta forma, el ethos barroco se enmarca en la cultura hegemónica, a la vez que se distancia de ella, en
palabras de Echevarría: es “una propuesta alternativa de ella misma, dentro de sí misma”10.
En ése orden de ideas, como veremos más adelante, el documental en Latinoamérica, y, sobretodo en Colombia, asumido en los
términos de una interpretación creativa, se convierte en un acto de re-significación orientado de acuerdo con códigos estético–
expresivos (cromáticos, auditivos, icónicos, etc.) que posibilita trascender de manera reflexiva, lúdica, expositiva y, sobretodo,
performativa, el sentido puramente literal del mundo empírico observable. Además de ello invita a romper con patrones narrativos dentro del canon hegemónico conocido, llevándolo a convertirse en una reflexión crítica que renueva proponiendo distintas
maneras de aproximarse a la realidad y diluyendo la distancia de quien observa y es observado.
1.2 Antecedentes
Como muestra actual de ello, encontramos las vanguardias cinematográficas que surgen con el Nuevo Cine Latinoamericano,
estas se oponen a la producción fílmica hegemónica: realizan una crítica a aquellas producciones en las cuales se halla una
incorporación de la mirada hegemónica Occidental (¿estadounidense-europea?); mirada que valiéndose de características
propias culturales, adjudica una imagen y voz a la identidad nacional, definiendo de esa forma al “pueblo latinoamericano”,
permitiendo y promoviendo a que este se auto-identifique a través de esa mirada hegemónica, que tendrá como propósito el
homogenizar a la población.
Estos nuevos cines constituian una diversidad de posturas políticas encaminadas a impulsar procesos de resignificación de
la dimensión simbólica compartida por las naciones latinoamericanas. Cuestionaban las formas de producción-reproducción
de los imaginarios hegemónicos, los estereotipos implantados desde dichos imaginarios y a su vez empiezaban a mostrar un
universo de imágenes marginadas y marginales, extraídas del recurso más inmediato: la cotidianidad.
Por estas razones, podemos evidenciar que los procesos emancipatorios de Latinoamérica se han visto sujetos al arte, ya que
este se usa como un medio de resignificación y reinterpretación del sujeto, más allá de su trascendencia política, halla en la
6. Hidalgo, Francisco. «Contrahegemonía.» Pensamiento Latinoamericano y Alternativo. s.f. http://www.cecies.org/articulo.asp?id=167 (último acceso: 16 de
marzo de 2016).
7. Anibal Quijano en Colonialidad y Modernidad-Racionalidad habla de una relación de dominación directa política, social y cultural sobre los conquistados en
Latinoamérica. Al mismo tiempo hace una referencia a la “colonización en el imaginario de los dominados. Es decir [el imaginario del conquistador -hegemónico-]
actúa en la interioridad de ese imaginario. En una medida es parte de él.”
8. Castro Gómez, Santiago. «Ciencias Sociales, violencia epistémica y el problema de la invención del otro.» En La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias
sociales. Perspectivas Latinoamericanas., de Edgardo Lander, 145-161. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2000.
9. Echeverría, Bolivar. «El ethos barroco y los indios.» Revista de filosofía “Sophia” No 2, 2008. En: www.revistasophia.com
10. Ibíd
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trascendencia artística y expresiva una re-apropiación de la identidad con ayuda de la imagen fotográfica y el cine. De esta
manera el documental aquí, se muestra realista, y juega con realismo, se dibuja en la mirada de su autor, y es, sin pretenderlo,
el contenedor de una obra de arte, es: una herramienta resignificativa y performativa.
En Colombia, por ejemplo, hacia las décadas de los 60’s y 70’s después de haber pasado por el periodo de La Violencia, algunas
producciones audiovisuales -influenciadas por las nacientes corrientes cinematográficas- tienen la preocupación de mostrar,
desde una mirada crítica, esa realidad de la cual todavía quedaron secuelas: agregan en sus producciones demandas con tinte
social donde se evidenciaban las huellas que había dejado este periodo histórico en el país, acudiendo de nuevo a la instrumentalización del cine, el cual se usa como un referente estético y social.
El cine colombiano según Carlos Álvarez se ha desarrollado de manera dicotómica desde dos perspectivas. Por un lado, desde
la percepción imperante, donde solo nos mostraban la cara del cine, que era besos, romances y abrazos; por otro lado, el cine
como un medio de expresión que, así mismo era legítimo de usar, ignorando las imposiciones y patrones impuestos por la industria de origen imperialista. Aun así, al cine colombiano le había faltado una seria reflexión de su condición, que siempre se
mostraba parcializada y poco crítica, a pesar de todos los conflictos que se desarrollaban en el país por ese entonces.
Las producciones se veían fuertemente influenciadas por esas nuevas olas de los cines de vanguardia, y muchas veces prescindían de un apoyo estatal. En otros casos, influenciadas por la mirada del Tercer cine y del Cine imperfecto, las producciones
colombianas hacían uso de las herramientas más básicas para hacer cine. Como diría Glauber Rocha, “solo se necesitaba de
una cámara en mano y una idea en la cabeza”11: dichas producciones cinematográficas tenían una base meramente documental, por su bajo presupuesto e incipiente apoyo estatal, recurrían a actores naturales, locaciones al aire libre, luz natural
y cámaras de 16 mm, lo que demostraba el tratamiento estético -de manera casi obligada- como una decisión ético-política.
En este nuevo cine se involucran los actores principales de esta realidad, lo que se hace evidente en cuanto la narración
audiovisual. El documental deja de ser un medio expositivo y pasa a ser un medio participativo y expresivo, produciendo un
acercamiento a esa otredad que resulta ser un espejo del sí mismo, pues, en el documental tiene lugar la disociación de las
tensiones sujeto-objeto y realidad-ficción, generándose así un acercamiento intimo a aquello que retrata y al mismo tiempo
involucrándose en lo filmado.
2. REFLEXIONES PERFORMÁTIVAS DE LO CONTRAHEGEMÓNICO
Las siguientes producciones a analizar, fueron obras hito en el país, pues en ellas se muestra un cuestionamiento crítico
frente al contexto colombiano a través del lenguaje del cine documental, mezclando la realidad allí expuesta con su noción
de la misma; y es precisamente a través de dicha reflexión que sucede una transformación haciendo de la imagen un hecho
performativo.
2.1 Chircales
En la obra documental “Chircales” de Marta Rodríguez y Jorge Silva, se muestra la cotidianidad de la familia Castañeda, compuesta por Alfredo y María con sus nueve hijos, de tal forma que se construye una narrativa cinematográfica sobre la condición
de sometimiento y de alienación social en la que se encuentran atrapadas las familias que, desplazadas a razón del fenómeno
de “La Violencia”, llegan a la capital del país y se vinculan como mano de obra barata en el proceso de producción de ladrillo
localizado en los chircales12 de Tunjuelito.
Para esta producción, sus creadores, Rodríguez -discípula de Jean Rouch- y Silva, aplicaron una de las primeras muestras del
método Investigación-Acción-Participante (IAP)13, razón por la cual mantuvieron un contacto continuo con los Castañeda por
cerca de cinco años.
Ahora bien, no sólo se trataba de exponer una problemática como aquella exótica situación aislada. La intención de los autores
era la de comprometer la mirada del espectador como una especie de cómplice de la realidad allí retratada; buscaban involucrarlo de alguna forma con esta situación. Por ello Rodríguez, como antropóloga, tiene un acercamiento desde las ciencias
sociales y, aunque denota un acercamiento íntimo, es delatada por su habitus14 cientificista, el cual, sin quererlo, sigue evidenciando una distancia, en tanto narrativa audiovisual, de sujeto/científico social y objeto de estudio, que sitúa a la producción
cinematográfica en un saber hegemónico desde el uso de un método científico. Lo anterior se muestra con “la interpolación de
11. King, Jhon. El carrete mágico. (México: Tercer Mundo editores, 1994), 145.
12. Terrenos húmedos de los que se extrae la arcilla implementada en la elaboración artesanal de ladrillo.
13. Este método, es en principio propuesto por Fals Borda a manera de llevar las ciencias sociales y humanas más allá de datos cuantitativos, caracterizándolo
no sólo como una “metodología de investigación sino al mismo tiempo como una filosofía de la vida que convierte a sus practicantes en personas sentipensantes” y de esa manera se permite el involucramiento del investigador con su objeto de estudio, permitiendo un ejercicio de un nivel profundo de comprensión.
14. Esto puede explicarse en términos de Bourdieu desde el habitus que se entiende como el modo de pensar y actuar de un agente en un campo. Ahora bien, lo
que este autor expone como campo es un espacio de juego históricamente determinado en el cual se generan tensiones y luchas generadas por los agentes
quienes tratan de cuidar una posición dentro del campo.
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voces en el documental y la voz en off que preside de modo omnisciente el texto fílmico con una cita de Carlos Marx, relegan
la voz de los Castañeda a un segundo plano y enfatizan la afiliación política de los cineastas.”15
Inclusive, teniendo en cuenta el papel de directora/antropóloga desempeñado por Marta Rodríguez, podría pensarse que las
narrativas biográficas contadas por la familia estudiada son fragmentos de entrevistas (¿quizás estructuradas y/o semiestructuradas?) realizadas por Rodríguez y Silva. Esto, sin pretenderlo, muestra un distanciamiento del observador como sujeto y el
observado como objeto, lo que pronuncia la relación de poder del científico social con el objeto de estudio, aunque la intención
que se expone en Chircales es clara, no puede pasarse la labor antropológica de Rodríguez y su intento de exponer una objetividad.
Paralelo a esto, podemos observar que los autores/directores de la película “Chircales” elaboran en ella una interpretación crítica y reflexiva de una manifestación particular de la realidad latinoamericana: a través de la observación de la vida cotidiana
de la familia Castañeda. Rodríguez y Silva explicitan la existencia social e histórica de un ser latinoamericano no-civilizado,
tradicional, alienado, culturalmente atrasado e inferior al sujeto occidental/moderno.
El papel de Rodríguez y Silva como directores tiene una dimensión política, al mismo tiempo que evidencia una dimensión ética
con lo allí capturado y los lineamientos del naciente cine documental. Así, dentro del plano político se hace visible al plano
ético y a la manera en que éste afecta al plano estético: las imágenes en blanco y negro, los detalles y la forma de introducir el
discurso político. Además de ello, reconociendo la labor científica que da cuenta de una investigación y un acercamiento a la
familia Castañeda, también se denota un tratamiento plástico que, a través del manejo de la relación dialogo-imagen, deja de
lado las estructuras tradicionales de índole expositivo, y a su vez le otorga al filme algunas herramientas performativas. Como
lo explicita Juana Suaréz con ayuda de Julianne Burton:
“la confluencia de voces superpuestas y los modos jerárquicos de dirección del discurso que imperan en Chircales … abarcan
la superposición de voces, la simulación de sonidos incidentales (como el de las palas o el arreo de las mulas) hasta el recurso
de la voz en off, pero que no impiden que, en la mayor parte del documental, las imágenes hablen por sí mismas.16”
Este tratamiento plástico de la imagen muestra la manera como la objetividad se encuentra moldeada, si se quiere, por una
subjetividad que, en este caso, posee tintes de índole científica. Lo anterior se explica porque en la segunda mitad del siglo XX,
“Chircales” se encontraba enmarcada en un subcampo fílmico heterónomo cuyos principios de estructuración interna no eran
definidos exclusivamente por cineastas, sino también por científicos sociales, o por lo menos, eran definidos de acuerdo con
criterios propiamente artísticos y parámetros interpretativos específicos del campo de las ciencias humanas y sociales. De
ahí que el discurso presentado por Rodríguez y Silva en la película, basado en planteamientos de Marx y en reflexiones de una
figura política como Camilo Torres, haya sido considerado como una perspectiva interpretativa compatible con las prácticas
cinematográficas de ese momento histórico; y más exactamente, como una perspectiva interpretativa crítica que accede a la
verdad objetiva de la realidad social sin dejar de lado un enfoque artístico, es decir, sin dejar de lado un lenguaje que desenvuelve a las pulsiones emocionales y muestra la trascendencia de lo humano.
Por último, puede afirmarse que el papel de cineastas/antropólogos desempeñado por Rodríguez y Silva en “Chircales” corresponde a una manifestación concreta de una tensión entre arte y ciencia presente durante todo el documental; tensión que
permitiría considerar a ambos directores como intelectuales: la obra aquí referida es resultado de un proceso de investigación y
de creación independiente (llevado a cabo por Rodríguez y Silva sin mayor apoyo institucional) que desembocó en una producción audiovisual en la que, bajo ciertas estrategias de objetividad epistémica, se visibiliza el carácter político y ético del cine,
o mejor, del quehacer cinematográfico; y en la que, al visibilizar de manera estéticamente performativa una de las situaciones
específicas de la marginalidad “oculta” de las sociedades latinoamericanas y al mismo tiempo abre la posibilidad de iniciar la
consecución de identidades latinoamericanas emancipadas de la dominación colonial que surgió con la modernidad.
2.2 Agarrando Pueblo
Agarrando Pueblo marca un hito en la realización audiovisual en Colombia: muestra el cuestionamiento y la crítica al lenguaje
visual propio del campo de la producción audiovisual en el país. Este manejo del lenguaje cinematográfico denota la ausencia
de encausamiento del cine nacional y cuestiona el propósito del cine y sus realizadores.
La producción en cuestión, tiene lugar en el año de 1978. En ese momento, el campo cinematográfico del país se encontraba
en construcción. La imagen del país que estaba circulando con Chircales había sido saturada por las producciones siguientes
a esta, las cuales aprovechaban el canibalismo mediático de las realidades marginales y lo usaban como una forma incursionar
de manera fácil en el medio.
La expresión “Agarrando Pueblo”, que en el argot colombiano significa valerse o aprovecharse del pueblo, da cuenta del contenido intencional del film realizado por Mayolo y Ospina: mostrar una mirada sobre los procesos de marginalidad y miseria, y
cómo, de manera inclemente, esos procesos son usados como mercancía simbólica, y se los lleva al extremo por el tratamiento
burlón, que alcanza ribetes realmente esperpénticos en el film. En otras palabras, en “Agarrando Pueblo” se muestra la crisis
15. Suárez, Juana. Cinembargo Colombia. (Cali: Universidad del Valle programa editorial, 2009)
16. Ibíd, 91
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del documental social que surge como paradigma de cine latinoamericano a partir de los años 60’s. De esta manera, Mayolo y
Ospina evidencian cómo con el crecimiento de las ciudades y el imaginario de la modernidad, crea un margen de diferenciación
entre la población, apoyado en el discurso de ese otro como marginal, convirtiendo a su vez a “lo marginal” en la condición de
latinoamericana.
Este imaginario contribuyó en la creación de las primeras políticas publicas constituidas para la proliferación del cine, las
cuales carecieron de direccionamiento. Ejemplo de ello se muestra con la a Ley del Sobreprecio17 que surge en la década de
los 70’s con el fin de incentivar la producción cinematográfica en Colombia. Como consecuencia de lo anterior se dio un salto
cuantitativo en la naciente industria del cine en el país, pero, su tratamiento estético y el exagerado uso de las realidades
marginales de varias producciones, se mostraban algo reprochables, puesto que dichas producciones exacerbaban, sin criterio
político o social alguno, las condiciones de la vida marginal en la población, reduciendo y desacreditando el cine colombiano.
Tras las consecuencias de la Ley el Sobreprecio, Agarrando Pueblo se muestra como una crítica al papel ético del director
frente a las circunstancias de la paupérrima industria, a la vez que lo interpela como observador. Y, evidencia la distancia del
observador y el observado, marcando la diferencia entre sujeto-objeto, explicitando el tratamiento visual de un otro que se
encuentra al margen de su propia imagen.
Sus creadores dicen que Agarrando Pueblo es una muestra de cómo no hacer cine documental en América Latina. Pero al
mismo tiempo la manera como está elaborado acerca al espectador a ser cómplice de ese consumo de miseria, y así no solo
cuestiona el papel del director como observador, sino que a su vez cuestiona el papel del público consumidor.
Este documental usa la ficción como marco de una realidad social, política y ética de la Colombia de los años 70’s y del campo
cinematográfico, usando un recurso estético diferente a los convencionales. Al hacer uso de la ficción y la realidad, difumina el
paso de la una a la otra en cada momento, lo que le facilita enunciar una participación continua de quienes son retratados allí,
colocando la crítica de los directores en un plano sarcástico y objetivo, al mismo tiempo que evidencia su subjetividad en tanto
mezcla los relatos de las diferentes personas filmadas, unas al parecer con un guion, y otras no, adjudicando una participación
más activa de quienes son observados.
A través del marco de ficción, las personas filmadas a tono de documental, se muestran intimidadas ante la observación, en
donde resulta que el observador es observado y perseguido. Así, los procesos de representación se muestran como construcciones sociales y con estas percepciones se evidencia constantemente la tensión sujeto-objeto. El director como sujeto
y observador adquiere la potestad frente a la imagen de ese otro observado que termina siendo objetualizado, y, al mismo
tiempo, hace uso de esta imagen a su conveniencia. En el caso de Agarrando Pueblo, tal enunciado se muestra en el diálogo
del director y el taxista:
-Taxista: “¿Eso para qué están haciendo esas películas?”
-García (Carlos Mayolo): “Eso es para mandar a la Televisión alemana”
-Taxista: “¿Para que vean como la gente vive en Cali? ¿O qué?”
-García: “No, es para mostrar todas esas escenas de pobreza” 18
Aquí, es explícito que este referente de cotidianidad no es lo que realmente interesa, pues lo que impacta es la imagen de la
miseria que se instala a través del documental. Y este referente de cotidianidad al que se vuelve una y otra vez es la realidad
que, en este caso, a traviesa a Cali: el taxista, al especificar el papel de la cotidianidad, da cuenta que ésta compone algo más
que las imágenes de miseria que se filman, y, aunque esta no deja de ser una cara de Cali, no lo representa en su totalidad, y,
por ende, muestra una realidad parcializada.
Finalmente, dicho acceso a la realidad se ve afectado por una serie de elementos que codifican socio-culturalmente al individuo en una posición en la que se resalta su rol de personaje marginal, al mismo tiempo los directores muestran cómo un
contexto cultural se convierte en un marco de significados, el cual permite la identificación de las convenciones en la imagen
documental, pues no sólo crean y recrean otras realidades, sino que abstraen al individuo de su espacio-tiempo, condicionando
así sus emociones, por lo que se convierte en un juego alquímico entre la percepción y la visión, en este caso la marginalidad
y la burla de la misma.
2.3 Rodrigo D. No Futuro
A diferencia de los anteriores documentales, este es un largometraje de ficción. En él se relatan las historias de algunos jóvenes que se encuentran inmersos en la violencia absurda que reclamaba las calles en las comunas de Medellín, entre los años
80’s y 90’s. La película se desarrolla en cuatro días incluyendo sus noches, en las que el argumento adquiere un giro y muestra
la otra cara de una realidad subestimada e ignorada. Personajes como Adolfo, Ramón y el propio Rodrigo D son muestra de una
17. “El 6 de septiembre de 1972 se publicó la Resolución 315 de la Superintendencia de Precios, que fijó una tarifa para la exhibición de los cortometrajes y
largometrajes colombianos. La entidad autorizó cobrar un sobreprecio especial por cada boleta de entrada a los teatros que presentaran películas colombianas con el fin de fomentar la industria cinematográfica nacional.” (Higuita, Ana 2013)
18. Agarrando Pueblo. Dirigido por Carlos Mayolo y Luis Ospina. 1978.
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población marginada que, a partir de esta condición, se adhieren a un sistema capitalista desde la incomprensión, delinquiendo
como su sustento diario, al mismo tiempo que se burlan del mismo y se confrontan constantemente con este.
Este largometraje podría verse como un documental ficcionado, ya que cuenta con la co-creación de los actores/personajes19,
quienes, al lado de Víctor Gaviria -el director-, realizan el guion, y, al mismo tiempo, aportan pautas para la dirección, haciendo
que el relato adquiera un carácter auténtico. Además de ello, en su narrativa visual muestra un distanciamiento geográfico que
evidencia la brecha que hay entre la ciudad y su margen. Para el guion, Gaviria admite el uso del parlache20, el cual genera en el
espectador un distanciamiento frente al lenguaje de sus personajes, y que, en los años de su exhibición, era muy poco conocido por el público. Es así como se hace constante énfasis en el margen, mostrándose como un límite distanciado de la ciudad
que a su vez se representa en una esfera impermeable para estos personajes, y quienes paradójicamente, independiente de su
condición de marginalidad, ya no les interesa ser incluidos.
De esta forma la realidad se apropia desde una narrativa casi etnográfica en donde los personajes van tomando fuerza desde
sus roles más comunes, al hablar principalmente de los jóvenes quienes son interpretados sin pretensión hiperbólica, aun así,
su representación es condenada por mostrar esa cara oculta. Ruffinelli, refiriéndose a Víctor Gaviria hace referencia de como
exponer lo oculto puede representar la estigmatización de quien lo muestra: “Cuando filmó Rodrigo D. No futuro … Gaviria sufrió
el ostracismo. La ciudad visible le hizo saber que no le perdonaba la visión que había dado de su sociedad. Lo mismo le había
sucedido a Luis Buñuel con Los Olvidados (1950) cuatro décadas antes, en México.”21
Víctor Gaviria, dice que el cine es una herramienta de exposición de lo oculto, al tiempo que desde su forma y contenido puede
moldear un discurso contra-hegemónico, o, en sus términos, dominante:
“El método que se usa entre nosotros es el de imaginar una historia primero y luego, como si se tratara de algo que puede
construirse como un escenario de estudio, imaginar el sitio donde esa historia va a ocurrir. Alentados por la estructura cinematográfica dominante lo que hacemos es adaptar la historia al sitio donde la filmación sea técnicamente más factible o más
cómoda. Pensamos, en cambio, que el procedimiento tendría que ser a la inversa: un río, una carretera polvorienta, una casa, el
cielo mismo, tendrían que bastarse a sí mismos. Sólo de esta manera la mirada del director podrá pasar sobre cosas vivas, que
destellan, que poseen intención. Sólo entonces se tendrán personajes que harán algo más que simplemente representar.”22

El discurso de lo moderno queda confrontado y muere en cada uno de los personajes de esta película. En ella se contradice
el discurso hegemónico evidenciando su discontinuidad, y, a su vez, la imagen es usada como recurso de divulgación de esa
realidad a la que se le prefería hacer “la vista gorda”. Es lo opuesto de ver aquella clase marginal como esclava, se convierte en
un peligro que termina alimentando el discurso de cuidado y seguridad en la cuidad.
De esta manera, la representación del otro en este film sale a la luz desvaneciendo la tensión de sujeto y objeto ¿Quién es el
observador y el observado en este filme? En este caso puede decirse que son el mismo: el observador se observa para ser
observado, difuminando la distancia que imparte la cámara, al mismo tiempo que reposiciona el papel del director. La participación de los actores/personajes permite una transformación de percepción y recepción induciendo a la vez nuevas lógicas
desde la imagen, transgrediendo patrones de realidad, y, por lo tanto, permitiendo la ruptura de estigmas y convirtiéndola en
tendencias narrativas.
El acercamiento al otro desde la cámara impone una jerarquía, pues quien es observado no dimensiona quien lo observa y su
imagen capturada queda a merced de quien la ha tomado. En Rodrigo D, a diferencia de Agarrando Pueblo o Chircales, la voz
del sujeto observador no parece condicionante en la labor de observación, que, en contraste con el documental, es naturalizada y se complejiza en el espectador. Rodrigo D implica un cambio de narrativas en el cine colombiano: lo complejiza y a su
vez lo obliga a romper las estructuras hegemónicas de la narración cinematográfica. Un ejemplo de ello, es la exposición de
la cotidianidad, la cual ya no es sobredimensionada en relatos fantásticos o en la exageración de su entorno, sino que, por el
contrario, trata de ser una aproximación autentica.
3. REFLEXIONES FINALES
Las producciones anteriormente analizadas se convierten en un ejemplo de cómo las narrativas visuales transgreden los
cánones establecidos, disolviendo los límites de la realidad y la ficción, y, de esta forma, permitiendo acercar al espectador
19. Analizándolo en términos de Goffman, cada quien representa un personaje que es consecuente con su actuación: “Socialmente el personaje que se interpreta es el <<sí mismo>>, esto se considera como algo que está alojado dentro del cuerpo de su poseedor… Este sí mismo se deriva de todo el escenario de su
actividad, siendo un producto de la escena representada y no causa de ella.” (Goffman, Ervin 2009)
20. El Parlache, es una jerga usada por los jóvenes de las comunas de Medellín, este término se ha ampliado a las zonas marginales del área urbana de Colombia. Juana Suárez, realiza una aclaración respecto al lenguaje usado en el largometraje, referenciando un Diccionario del Parlache el cual devela la relación del
lenguaje con las armas, la muerte, el robo, el consumo de drogas y la violencia en general.
21. Ruffinelli, Jorge. Víctor Gaviria. Cuadernos de cine colombiano (Cinemateca Distrital), nº 3 (2003): 4-56.
22. Gaviria, Víctor, y Luis Alberto Álvarez. «El cine colombiano visto desde la provincia: Las latas en el fondo del río.» Cinefagos. s.f. http://cinefagos.net/paradigm/index.php/otros-textos/documentos/423-el-cine-colombiano-visto-desde-la-provincia (último acceso: 13 de Julio de 2015).
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con lo capturado. Paulatinamente encontramos un involucramiento de la realidad como elemento objetivo y su interpretación
como elemento subjetivo, haciendo que el enunciado se transforme por sí mismo dentro de las cambiantes narrativas cinematográficas documentales. De esta manera, su carácter expresivo-performátivo se muestra involucrando a la cámara como un
personaje inmerso.
El cine nos hace preguntarnos constantemente por la realidad y nos sumerge en una ambigüedad en la cual no estamos seguros de nuestra posición. Con la imagen la realidad adquiere una cualidad plástica que permite ser modificada con la intención
de quien la crea y nos lleva a interrogarnos por la construcción social de lo real y la construcción social de la ficción. En “Chircales” sus directores elaboran un conjunto de enunciados audiovisuales direccionados a transformar y transgredir esa condición
marginal que ha llegado a naturalizarse como parte constitutiva de la identidad latinoamericana.
En Agarrando Pueblo se evidencia un doble condicionamiento, el que se documenta desde la realidad y aquel fragmento de
realidad que se maneja con ayuda de la ficción. De otro lado, en Rodrigo D este condicionamiento se diluye en la cotidianidad
representada a través de la incorporación de los actores-personajes, dejando expuesta una realidad desde una historia de
ficción que se basa en un hecho real. Es así como la ficción y la realidad se retroalimentan constantemente para la creación de
nuevas realidades: la recreación del otro a través de la ficción con el fin de comprender la realidad.
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RESUMO
Neste texto abordamos o fanzine como dispositivo pedagógico no ambiente escolar para propor práticas artísticas e estimular
espaços de construção coletiva por meio da circulação livre de fanzines enquanto articuladores de experiências educativas
que primam por abordagens subjetivas. Como propulsor de conteúdo imagético e receptor de informações especificas de cada
estudante, caracteriza-se como possibilidade de experimentação, elaboração narrativa e reflexão interpretativa. Ao fazer uso
de perspectivas narrativas e autobiográficas, nos inserimos em um processo ativo de aprendizagem colaborativa a partir do
desenvolvimento de propostas artísticas. Jorge Larrosa (2002), Ana Negri (2005) e Fernando Hernández (2007) são alguns dos
autores e autoras que nos auxiliam a mobilizar nossos trânsitos pelo ensino as artes visuais e sua pujança no contexto escolar.
Palavras-chave: Fanzine. Potência Educativa. Ensino. Artes Visuais.
1. INTRODUÇÃO
“A experiência, portanto, é o espaço em que se desdobra a pluralidade.
A experiência produz pluralidade” (Larrosa, 2002: 09).
Fanzine, ou apenas zine é uma publicação alternativa e artesanal que prioriza a produção autoral, geralmente financiada pelo
próprio editor ou editores e distribuída de maneira independente. Por seu caráter libertário e anárquico, procura não se enquadrar em categorias estéticas ou comunicacionais estabelecidas pelas grandes mídias ou por qualquer influência autoritária
e que busque respeitar algum tipo de padrão. Os fanzines também podem ser chamados pela sua abreviação apenas de zine.
Portanto, quem faz zine pode ser chamado de fanzineiro/fanzineira ou simplesmente zineiro/zineira.
De acordo com Magalhães (2003:15) apresenta-se como boletim, veículo essencialmente informativo e providencialmente
sobre uma temática que faça sentido para seu agente inventor, órgão de fã-clubes ou de aficionados. Ou seja, a matéria-prima
do fanzine é a informação, como artigo, entrevista, matéria jornalística. Na revista alternativa encontra-se a produção artística
propriamente dita: contos, poesias, ilustrações, quadrinhos. Nesse contexto, educativo e crítico, nos possibilita pensar sobre
os espaços destinados aos estudantes para autorizarem-se a falar a partir de si e de suas experiências cotidianas de forma
livre, crítica, reflexiva, inventiva, íntima.
Neste contexto, subsidiando-nos pela perspectiva da cultura visual, pensamos e propomos a produção de zines com estudantes de diferentes níveis educativos durante as aulas de artes visuais, onde sejam contemplados seus múltiplos repertórios
visuais, bem como as possibilidades inventivas, críticas e criativas.
2. ALGUNS PONTOS DE PARTIDA
Os fanzines (como possibilidade visual/artística/comunicativa) surge com Russ Chauvenet, campeão de xadrez e entusiasta da
ficção científica: foi com ele que o termo fanzine - das palavras fanatic (fanático) e magazine (revista) – adquiriu este “status”
de publicação não profissional (Santos, 2013). Ele próprio criou, diagramou as palavras escolheu a disposição das informações, ordem das imagens e tudo mais que havia proposto, independente de autorização ou aprovação de outras pessoas.
Sendo ele o único interessado e responsável por essa nova modalidade – que busca transgredir – lançando oque seria o ponta
pé inicial para a auto-gestão de produção, difundindo-se internacionalmente.
Décadas depois foi apropriado pelo movimento punk que surgiu na Inglaterra em meados de 1970. Devido à potente ferramenta
de comunicação e proliferação de ideias, foi aderida como uma característica do movimento que prezava como lema o do it
yourself (faça você mesmo). Além da música, do visual e da estética, provindas do movimento punk, havia também a preocupação com a ideologia política e posicionamento particular perante o mundo e suas complexidades.
Durante o movimento punk no Brasil, surgiu em 1981 o Factor Zero, editado por David Strongos, da banda Anarcolátras de São
Paulo, e Exterminação de São Bernardo do Campo, editado pela banda Ustler. Os dois refletiam o espirito punk e hardcore. Nesta
fase os zines punks eram editados e distribuídos pelos artistas que registravam a sua própria história e a divulgavam para os
seus próximos, reforçando assim a identificação de artista e público. Os editores e inventores, configurando-se pesquisadores
e sujeitos de suas próprias publicações. No final da década de 70, a produção cresceu motivadas pelos diversos fãs clubes de
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cantores, músicos e pelo movimento punk que se difundia. Além da música, proliferaram as ideias escritas como se fossem
panfletos que elucidassem a postura das bandas no universo punk.
Entretanto, os primeiros zines tiveram vida curta porque foram considerados apenas diversão para seus produtores (o que
ainda persiste). As páginas não tinham numeração, eram impressos por copiadoras e distribuídos de mão em mão ou pelos
sistemas de entrega por correspondência convencionais. Além disso, caracterizavam-se como produtos sem rentabilidade
para seus editores, movidos pelos desejos genuínos de expressar seus ideais, opiniões e pensamentos a respeito dos mais
variados assuntos.
Os punks, assim como os zines, surgiram da incapacidade de adequar-se ao que já está culturalmente proliferado e historicamente engessado através de dogmas e valores acerca da cultura dominante. Jovens que estavam cansados de viver em contextos sociais hegemônicos, considerados castradores a qualquer tipo de sonho e/ou ideologia que que não correspondesse
ao já posto e legitimado, poderiam, a partir de outras/novas perspectivas, autorizar-se, ocupando novos lugares de fala. Neste
contexto, um dos recursos materiais/visuais utilizados pelos punks, além de seu visual alternativo (frente ao descontentamento usaram o fanzine como uma espécie de plataforma para seus argumentos políticos, suas frustrações e tudo que constitui o
seu processo de construção de subjetividades. A arte, juntamente com o zine tem a possibilidade de potencializar a escrita de
si, em um suporte facilmente disseminado.
Neste interim, o fanzine inventa um espaço mutável sobre a percepção do que somos a partir das experiências cotidianas, a
partir de contextos específicos. A cultura coopera para esse processo da construção de identidade e subjetividade. Nos dias
que correm, a sociedade a qual vivemos tem intenso papel na formação desta representação. Nesse modelo societário não
existe um valor soberano sobre os outros, mas múltiplos grupos com valores disputados mediante relações de poder em meio
aos processos de significação que participam. A subjetividade do sujeito pós-moderno é contraditória e mutante, o individuo
possui não apenas uma, mas várias identidades ao longo de sua existência, podendo ser identidade de gênero, de classe,
nacionalidade, étnica, religiosa, etc. Sendo todas elas móveis, transformam-se de acordo com o modo que o sujeito sofre as
rupturas do meio que está envolvido. A subjetividade continuamente se transforma com forças externas para que seja fixada,
padronizada e anuladora dessa variável.
Creio que quando pensamos em um possível desenho ele já aconteceu em algum outro lugar, em alguma esfera de nossa
vida buscando referências nas experiências que tivemos durante nosso processo de construção de subjetividades que, como
artistas e pesquisadores, temos a possibilidade de materializá-los de acordo com nossas percepções inventivas. O desenho
expandido, por exemplo, pode partir de qualquer tema ou propor vias distintas de experimentação. Ao sair na rua observo
inúmeras formas de desenho no campo expandido como, por exemplo: o grafite, o pixo, stickers, lambe-lambe, entre outros que
contribuem para a percepção do nosso cotidiano na metrópole.
A própria cidade poderia ser pensada como desenho expandido: cinza e retangular que entre prédios e carros transbordam
linhas de deslocamento, linhas de fuga, linhas de encontro, linhas que atravessam, linhas tênues, linhas que fecham, etc. Desenhos e formas em movimento: desenhamos sem perceber toda vez que passamos o dedo na tela dos nossos dispositivos
móveis, ao imaginar um rastro dos nossos movimentos. Ao lidar com essa tecnologia surge na imaginação alguma referência
ao ato de desenhar, tornar visível a linha imaginaria que nos habita, impelindo-nos a delimitar os contornos da vida cotidiana –
inserida nas distintas culturas. O contorno sugerido pelo desenho, próprio do nosso olhar, de nossa humanidade. Inventamos
o desenho para podermos dimensionar àquilo que nos escapa a outras formas de compreensão.
O desenho como processo investigativo parte do principio da exploração e experimentação material: do exercício visual desenvolvido a partir da organização de um espaço bidimensional, seja por linhas, planos, texturas, hachuras. O desenho participa
destes processos de desenvolvimento cognitivo/mental: pois, “ver desenhos é conseguir captar, em certa medida, o processo
criativo em ação” (Salles, 2007: 42). Ou seja, até certo ponto, o desenho reflete uma prática exploratória que continua à espera
de materialização, como se estivesse, em um primeiro momento, atrelado essencialmente ao mundo das ideias. Entretanto, no
contexto deste artigo, o desenho que utilizo como ponto de partida não é aquele que serve de base apenas para o devir, mas ele
mesmo como um fim, como resultado de um processo inventivo. Os desenhos de criação não estão na condição de passagem,
mas são eles mesmos a materialidade de uma ou mais ideias.
A partir deste enfrentamento, articulam-se saberes que transitam entre o ser artista, o ser docente e ao mesmo tempo investigador das próprias práticas educativas e artísticas.
3. PROCESSO INVESTIGATIVO
Diante de nossas experiências cognitivas o desenho na confecção do zine sugere a necessidade de alavancarmos reflexões
sobre a complexidade formal e visual: nos estimula a perceber valores estéticos em elementos que em outros contextos jamais
perceberíamos tal plasticidade. Produzir artefatos visuais na forma de desenhos pode atrelar-se a outros processos formativos aos quais nos enfrentamos cotidianamente: desenhar é criar limites. Mas é também diluir linhas de fronteiras por áreas
movediças – como é o caso das artes visuais e da docência. Limitar ou diluir, neste sentido, pode incitar zonas de diálogo entre
o que o produz e o que o torna objeto de observação.
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“É importante destacar que o desenho, como reflexão visual, não está ligado à imagem figurativa, mas abarca formas de representação visual de um pensamento, isto é, estamos falando de diagramas, em termos bastante amplos, como desenhos de um
pensamento, uma concepção visual ou um pensamento esboçado. Não é um mapa do que foi encontrado, mas um mapa confeccionado para encontrar alguma coisa. E os encontros, normalmente acontecem em meio a buscas intensas. Os desenhos,
desse modo, são formas de visualização de uma possível organização de ideias, pois guardam conexões, como por exemplo,
hierarquizações, subordinações, coordenações, deslocamentos, oposições e ações mútuas” (Salles, 2007: 35).
Nas elaborações narrativas, investimos no trânsito entre um referencial como ponto de partida até imbricarmos em um processo contínuo de desconstrução, reconstrução e ressignificação daquilo que é material, conceitual e emocional. Estabelecemos
um vínculo inicial com a matéria para depois explorá-la e transformá-la de acordo com nossas aspirações. Neste contexto, a
perspectiva da bricolagem como embasamento metodológico, nos ajuda a pensar sobre nossos pontos de partida e experiências compartilhadas enquanto modo alternativo de realizar processos investigativos, articulando arte e educação, de cunho
narrativo e autobiográfico.
Reforçando a ideia de bricolagem interpretativa, Nunes (2014) salienta que tal perspectiva estaria atrelada às relações estabelecidas entre a pesquisa e as histórias de vida dos sujeitos envolvidos nos processos investigativos, compreendendo que
a pesquisa é mediada por questões como gênero, classe social, biografia, entre outros aspectos socioculturais que atuam
intimamente nas construções de sentidos e visões de mundo (dele e demais sujeitos que integram o cenário em questão).
Portanto, a bricolagem vai além de uma coleta de dados e/ou aplicação de procedimentos estanques, permitindo readaptar
métodos e também permitindo que o pesquisador realize uma reflexão crítica em torno do seu objeto de estudo, relacionando
conhecimento, realidade, teoria e prática. A bricolagem permite reflexão interpretativa e ampla do objeto investigado.
Para desenvolver esta escrita, consideramos, portanto, alguns dos ambientes em que foram realizadas práticas artísticas e
educativas e sua articulação com variadas fontes de informação e experiências de vida - pessoais e acadêmicas. Assim, a
concepção da bricolagem segundo Rodrigues et al. (2016), “abre espaços para se refletir o ser humano e suas relações em
uma totalidade mais ampla, como alguém que vive, constitui e se reconstitui em espaços situados, entendendo ainda que a
história de vida dos sujeitos e os contextos em que eles estão inseridos interferem substancialmente em todos os elementos
da pesquisa” (Rodrigues et al. 2016: 980).
Ou seja, neste processo, não buscamos descobrir verdades ocultas, mas entender e questionar como os diversos agentes sociais produzem e reproduzem o que é imposto pelos discursos dominantes no âmbito das produções artísticas em ambientes
educativos formais de ensino e sugerir alternativas à subjetividade – mediadas pela produção de zines. A linguagem e as relações de poder assumem a posição central nas interpretações da realidade, pois se constituem como mediadores fundamentais
na contemporaneidade.
4. A SUBJETIVIDADE DO FANZINE
Pensando na subjetividade a partir dos fanzines, consideramos um possível respiro (uma ferramenta artística) para problematizar sobre os moldes sociais, os sonhos socialmente e culturalmente construídos, a incansável busca pela felicidade que
é vendida diariamente a partir dos meios de comunicação, bem como o espírito competitivo ao qual somos constantemente
estimulados. Neste contexto, talvez o zine compartilhe do propósito de ir contra a informação seletiva e legitimadas pelas
grandes potências que determinam o que deve e o que não deve participar de nossos entornos midiáticos para vislumbrar
novas possibilidades comunicativas e de modos de vida. A contrainformação só tem algum tipo de efeito quando se torna um
ato de resistência para sobreviver as determinações mundanas.
Através de experiências pedagógicas tem-se a problemática de construção do eu através de fanzines autobiográficos, uma relação dialógica da experiência social para o individual que remete novamente ao social, recriando novos conceitos relacionais na
sala de aula. Essa abordagem, estimulou produções autorais sem partir de um método convencional, mas constituído através
de práticas variadas, permeando processos inventivos. Composições difusas e ainda não realizadas, mas que se misturam e
inventam uma linguagem própria, fugindo assim de padrões hierarquizados.
Articulando arte e cultura visual, podemos dizer que os fanzines configuram-se registro espontâneo de um determinado momento histórico, um recorte que reflete a realidade social da contemporaneidade de quem o produz. Forma de expressão que
funciona como publicação independente, importante veículo de comunicação com diferentes segmentos da juventude. Um
dos motivos para isso é não tentar torná-los veículos de controle, conferindo aos seus construtores uma espécie de manual de
instruções ou moldes estéticos específicos – este encaminhamento seria contraditório ao movimento de produção do fanzine.
Assim sendo, consideramos que há uma multiplicidade de caminhos de natureza relacional com os quais podemos fazer uso
durante um processo investigativo do desenho – seja ele no campo da arte ou da formação docente. Abandonar a ideia de um
método que pode ser aplicado de forma estanque pode ser o primeiro passo para aprendermos a partir de estabelecer relações.
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01. Fanzine Mala Vida (2013) – Xerox. Fonte: Acervo Pessoal

Reportando ao zine, estabelecer relações entre uma superfície obtida a partir da espontaneidade do gesto com o grafismo
orientado: o incitar problematizações a serem resolvidas a partir do desenho, a primeira coisa que aprendemos é que não
existem receitas ou métodos de aplicação. Contudo, o mais importante neste processo não são os resultados em si mesmos,
mas os processos de ruptura com a forma que é apreendia, desaprendia e reaprendia através da experiência de criação, de
projeção subjetiva que se articula entre o material e o pensamento estético que se manifestam diante do trabalho realizado.
5. O ZINE EM SALA DE AULA
Acreditamos que desenvolver propostas diferenciadas em sala de aula faz com que o processo de ensino-aprendizagem se torne prazeroso para o aluno e possa contribuir para a formação dos mesmos. Convivemos com signos e expressamos diferentes
processos de aprendizagem na medida em que materializamos nossos imaginários.
Nossas diferenças de classe, posição geográfica, idade e interesses pouco importa tendo em vista que a atividade proposta
nos permite falar, escrever, recortar ou desenhar algo que possa refletir nossos pensamentos e modos de ver o mundo.
Durante o projeto sobre fanzine em uma turma do EJA - Ensino para Jovens e Adultos iniciamos contextualizando o dispositivo
pedagógico proposto, perpassando o surgimento do fanzine e eus trânsito na atualidade, suas formas de distribuição e seu
baixo custo, dentre outros aspectos formais. Além disso, destacando que a essência do fanzine consiste em fazermos algo que
gostamos verdadeiramente (por isso o nome Revista do Fã), algo que tivesse relação com vida individualmente, onde cada fanzine configura-se artefato subjetivo. Logo em seguida, enquanto os estudantes faziam relações com as coisas que já haviam
vivenciado, relacionamos a distribuição alternativa dos fanzines diante da distribuição massiva das grandes revistas. Um dos
alunos relalcionou o fanzine com o filme Sin City1, dizendo que “me lembra muito esse filme, ele é preto e branco e trata sobre
vários assuntos que muitas vezes nós não falamos ou não alcançamos”. Relato em que foi possível identificar possíveis relações
entre sua vivencia e o tema que seria desenvolvido – por exemplo.
Houve bastante interesse por parte dos demais estudantes: manusearam os diversos fanzines que disponibilizamos como forma de introdução ao tema, de diversos tamanhos e formatos. Durante o contato houveram questionamentos variados, envolvendo percepções acerca de notícias, filmes, esportes e acontecimentos que permeavam suas vidas, cada um com seu interesse e sua peculiaridade. Em seguida, distribuímos folhas de papel oficio, em tamanho A5 para que pudessem produzir algo em
que pudessem relacionar o tema principal do projeto a partir de seus interesses, como havíamos comentado anteriormente.
Portanto, nosso ponto de partida foi a realização do fanzine como alternativa paralela às revistas de grande porte, para introduzir questionamentos sobre como a grande mídia nos afeta, em que medida legitima papéis, nos corporifica e impele nossos
processos de subjetivação. Os elementos de negociação entre os diversos saberes oriundos da experiência, da vida vivida
com o âmbito acadêmico oriundo do campo teórico, das reflexões construídas nos ambientes educativos e de socialização de
saberes são também parte de uma estrutura que é narrativa, que perpassa tramas, tessituras, movimentos de ida e volta, de
relação entre partes distintas, mas que em algum momento se encontram. Durante o processo formativo/investigativo, nos
vimos implicados com o universo da cultura, da sociedade e da politica a partir das experiências relacionais produzidas. Esse
aspecto vivencial, nas palavras de Souza:
“supondo o acolhimento de narrativas constituídas nas “relações entre lembranças, memórias, esquecimento e experiência,
centrando no sujeito da narração as possibilidades de reinvenção das dimensões subjetivas da vida e do cotidiano, com ênfase
nos testemunhos como um dos modos de narração e de atos da memória” (Souza, 2008: 97).

1. Direção: Robert Rodriguez, Quentin Tarantino e Frank Miller (2005).
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A natureza deste processo investigativo pode ser associada a outras formas de constituição do próprio sujeito uma vez que
investiga e propõe possibilidades abertas e flexíveis de resolução de problemas. Neste sentido, acreditamos que uma das
máximas que podemos aprender com a criação de fanzines, envolve movimentos de transgressão. Toda transgressão indica
que algo foi destituído de sua função inicial à qual foi concebida para ser reconceituado dentro de outro contexto. No âmbito educativo, transgredir poderia ser entendido como deslocamento, como o ato de não aceitar aquilo que é tomado como
verdade e como única via, mas que pode ser reconceituado, inventado. Sabemos que nossos entornos educativos continuam
impregnados da lógica moderna da formação para o mercado de trabalho e que é urgente pensarmos práticas educativas de
cunho transgressor, subjetivo e que responda às necessidades contemporâneas. De acordo com Virginia Kastrup, a relação de
inventividade possibilita várias leituras nas formas de fazer arte. Segundo ela:
“A aprendizagem não é entendida como passagem do não-saber ao saber, não fornece apenas as condições empíricas do
saber, nem é uma transição ou uma preparação que desaparece com a solução ou resultado. A aprendizagem, é sobretudo,
invenção de problemas, é experiência de problematização”. (Kastrup, 2001: 17).
02. Página pertencente ao fanzine de uma estudante.

Para a autora, a importância de inventar, não é capturar a atenção do aluno para que ele aprenda, mas promover nosso próprio
aprendizado, que trazem o novo em seu caráter. Pois ensinar é, em grande parte, compartilhar experiências de problematização. Estas podem ser transitórias, surgindo no campo da percepção e desaparecendo em seguida. Mas é imprescindível a
manutenção de sua força para a invenção de novas subjetividades e de novos mundos. Por isso consideramos que, no campo
da formação, torna-se relevante formular estratégias de constante desmantelamento da figura do professor que transmite
para uma docência em processo.
O que podemos aprender a partir/com zines em nossos processos formativos como artistas e professores de artes visuais?
Talvez, a aguçar com vivacidade nossa curiosidade pueril: uma curiosidade sincera, ingênua, realmente interessada e livre de
preconceitos. Ou ainda, a compreender os fenômenos da experiência humana a partir de muitos enfoques e perspectivas possíveis, pois, abarca os elementos de negociação entre os diversos saberes oriundos da experiência, da vida vivida com o âmbito
acadêmico oriundo do campo teórico, das reflexões construídas nos ambientes educativos e de socialização de saberes.
Segundo Larrosa, “para haver experiência requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar,
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os
olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão”. (Larrosa, 2002:19).
Sobre as visualidades que produziram, foi possível observar diferentes tipos de representação, destacando-se, sobretudo,
narrativas sobre violência: a violência física de mãe para filho, a violência do estado enquanto polícia e a violência armada. É
possível que tenham sido afetados pelo tema proposto devido às conversas e trocas de experiências sobre seus cotidianos,
lugares comuns a todos. Pensar qual o sentido deste tema nos provocou a perceber que este surge a partir de algum incômodo,
do desconforto, da sensação de que algo permanece fora do foco do olhar e que poderia ser revisto, revisitado, desvelado ou reorganizado. Talvez, o passo inicial fosse começar por uma ideia em forma de problema, fazer relações, conectar a outras ideias/
argumentos, tecendo algumas possibilidades – construir um mapa – um mapa visual onde se relacionam diferentes formas,
espaços, linhas, planos. Nas palavras de Kastrup:

238

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

“Quando falamos em aprendizagem inventiva não entendemos a invenção como algo raro e excepcional, privilégio exclusivo
de artistas ou mesmo de cientistas. O interesse é pensar a inventividade que perpassa o nosso cotidiano e que permeia o funcionamento cognitivo de todos nós, do homem comum”. (Kastrup, 2001: 19).
Decorrente disso, os caminhos que percorremos com intuito de compreender estas manifestações expressivas, por vezes nos
mobilizaram a tomar vias distintas, movimentando uma complexa rede de enfoques até encontrar um lugar mais próximo
daquilo que julgamos coerente com nossas concepções de mundo. Decorrente disso, nos implicamos em uma posição de
reflexividade constante, de negociação e configuração coletiva.
03. Sala de aula

Fonte: Arquivo pessoal

Articulação essa que promovia a movimentação e colaborava para que nossos encontros seguissem adiante. Esse espaço
aberto possibilitou a conexão com signos que já faziam parte das experiências rememoradas em nossos diálogos e em nossas
produções visuais eram problematizadas ao encerrar cada encontro.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trabalhar com arte em sala de aula não implica apenas abordar o que é a arte, mas sim o que os estudantes podem inventar
a partir das artes. O que não se dá apenas por conteúdos programados, mas principalmente, levando em conta o contexto em
que se desenvolve a aula ou a pesquisa e, sobretudo, ao que o aluno busca representar. A cada desenho que fazemos estamos
inventando algo que não existia, por mais que tentemos copiar o desenho já efetuado, nossa experiência gráfica se modifica a
partir de cada tentativa de reprodução, permeando planejamentos e tentativas pedagógicas, resultando desenhos inusitados,
cada um com sua característica e peculiaridade.
Com o fanzine, enquanto uma maneira de exercitar a produção artística e inventiva, vislumbramos possibilidades de ir contra
os discursos homogeneizantes e uniformizantes que nos deparamos em sala de aula e no cotidiano escolar ao instigar o
estudante a protagonizar de forma ativa, pois, o importante não consiste apenas na experiência, mas também na relação que
o estudante pode inventar a partir da experiência. O zine, juntamente com o conceito de experiência pôde proporcionar essa
elaboração subjetiva.
Esse contato com as imagens por eles produzidas, cria um novo espaço para elaborar novas ou remeter a alguma experiência
anterior que ocorrida durante o percurso de produção e subjetivação. Falar de si, desenhar sobre e a partir de si, possui uma
potência significativa quando acompanhada de alguma proposta de produção artística. A experiência se faz importante, pois o
que nos acontece é o que importa contra a velocidade do que nos atravessa. Um acontecimento se difere de uma ação, já que
esse acontecimento que lembramos ou vivenciamos ao falarmos sobre algo é a experiência assumindo lugar no nosso corpo,
que quando exposto às experiências, nos confere a possibilidade de transportar-nos a outras esferas que por vezes poderia
estar esquecida devido às nossas atribuições diárias.
Atualmente, devido a velocidade das coisas somos facilmente anestesiados e obrigados a viver uma vida no piloto-automático,
em ritmo empresarial, sem muito tempo para sentir a vida e olhar para os lados, quando falamos de experiência nos aliviamos
um pouco dessa corrida e nos conectamos a nós mesmos. Neste sentido, todos os aspectos que nos condicionam correspondem a invenções humana, foram criados e legitimados por entornos circunstanciais: ter em conta a natureza contingente destes processos nos permite reconhecer que há uma multiplicidade de caminhos de natureza relacional com os quais podemos
fazer uso durante um processo de ensino e aprendizagem, pois, nos possibilita fugir da ideia de um único método que pode ser
aplicado de forma estanque para articular um fenômeno. Aprendemos através do ato de estabelecer relações.
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RESUMEN
O presente artigo busca refletir sobre reflexos das transformações recentes nos modos de produzir, armazenar e compartilhar
imagens na produção artística atual. Toma-se como objeto de análise o trabalho do coletivo Cia de Foto, que atuou na cidade
de São Paulo entre 2003 e 2013, época na qual muitos profissionais com experiência em fotografia química ainda se adaptavam às modificações proporcionadas pelos avanços da tecnologia digital. A partir da reflexão sobre cinco obras do grupo,
procura-se destacar como o coletivo respondeu às novas possibilidades técnicas de produção de imagens por meio de uma
abordagem que explorou os trânsitos entre imagem fixa e imagem em movimento, assim como a maleabilidade visual proporcionada pela fotografia digital.
Palavras-chave: fotografia; arte contemporânea; imagem digital.

Um homem posa para um retrato olhando fixamente para a câmera, à espera do momento em que sua imagem será plasmada, preparando-se para uma existência futura por meio da imagem. Em meados do século XIX, nos primeiros anos após a
invenção da fotografia, tal espera envolvia longos minutos. Esse tempo, necessário para gravar a imagem luminosa em uma
superfície ainda pouco sensível, conferia aos retratos uma atmosfera de silêncio, reflexão e estranhamento que se distinguia
da apreensão usual da realidade. Diante desses primeiros retratos, a despeito dos elementos controlados pelo fotógrafo e por
seu modelo, instalava-se aquilo que Walter Benjamin descreveu como um futuro que se aninha no passado por meio de uma
pequena e quase imperceptível “centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a realidade chamusca a imagem” (Benjamin,
1995, p. 94). Para o autor, os longos tempos necessários para a inscrição da imagem em seu suporte e a falta de familiaridade
dos modelos com sua própria imagem permitia que essas fotografias fossem envolvidas em uma atmosfera reflexiva capaz de
revelar nosso inconsciente ótico, isto é, aquilo que cotidianamente não somos capazes de ver.
Em 2009, ano no qual transcorre a ação abordada neste texto, o tempo de inscrição da imagem fotográfica, em condições adequadas de luz, varia entre centésimos e milésimos de segundo. Ainda se encontravam suprimentos para a fotografia química
com mais facilidade do que hoje, mas a tecnologia digital já dominava completamente os mercados profissionais e amadores
de produção de imagens. Ainda assim, o homem de nosso relato, o cineasta Hector Babenco, permaneceu esperando pela inscrição de sua imagem por cerca de dois minutos. Durante esse tempo, manteve sua respiração controlada, a cabeça parada e o
olhar fixo na câmera, aguardando o sinal sonoro que acusaria o deslocamento do jogo de espelhos do interior do aparelho para
permitir que a luz entrasse pelo obturador, atingindo o filme ou sensor digital por um rápido instante. O aparelho em questão,
no entanto, era um modelo híbrido recém introduzido no mercado brasileiro, que permitia, além da realização de fotografias,
a captação de vídeos. Nas mãos do coletivo Cia de Foto, o instrumento foi utilizado para subverter as relações usuais entre
fotógrafo e fotografado, expondo o jogo de poder e de encenação que envolve a realização de retratos.
Com uma atuação que transitava entre os campos do jornalismo, da publicidade e das artes visuais, a Cia de Foto, grupo formado por Carol Lopes, João Kehl, Pio Figueiroa e Rafael Jacinto, 1 aproveitava muitas de suas pautas comerciais como ponto
de partida para o desenvolvimento de projetos artísticos próprios. No caso de Longa Exposição, série da qual faz parte o vídeo
de nosso exemplo, o coletivo aproveitava encomendas editoriais que envolviam a realização de fotografias de personalidades
da música, do cinema e da televisão, como Babenco, o jornalista Marcelo Tas e as cantoras Pitty e Elza Soares, para tensionar
a lógica e o protocolo do retrato tradicional.2 Em alguns casos, chegava até mesmo a aceitar encomendas de veículos desconhecidos e com baixa remuneração, apenas pela oportunidade de coletar material para o projeto.

1. Carolina Lopes (Recife, P.E., 1974) é graduada em Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande e pós-graduada em Fotografia pelo Senac-SP.
Trabalhou com a digitalização, a edição e o tratamento de imagens do arquivo da fotógrafa Nair Benedicto e atuou como professora de cursos voltados para
a fotografia digital. João Kehl (São Paulo, S.P., 1982) é formado em Fotografia pelo Centro Universitário Senac-SP (2005) e iniciou seu trabalho em fotografia
fazendo assistência para fotógrafos. Atualmente trabalha com Rafael Jacinto com fotografia e direção de cena para os mercados publicitário e editorial. Pio
Figueiroa (Recife, P.E., 1974) iniciou sua carreira em fotojornalismo em Recife, no Jornal do Comércio, em 1995. Dois anos depois, mudou-se para São Paulo,
onde trabalhou para a Editora Abril, para a Editora 3 e para o jornal Valor Econômico. Atualmente, trabalha como fotógrafo e diretor de cena. É editor da revista
latino-americana de fotografia Sueño de la Razón e do blog Icônica. Rafael Jacinto (São Paulo, S.P., 1975) é graduado em Comunicação Social pela Fundação
Armando Álvares Penteado (1998) com ênfase em rádio e televisão. Ainda durante a faculdade, começou a trabalhar como fotógrafo freelancer para revistas
de skate e de surf. Foi repórter fotográfico do jornal Notícias Populares e fez parte da equipe-piloto do Valor Econômico.
2. Como explicou Rafael em entrevista realizada em São Paulo em 14 de dezembro 2015: “quando lançaram a [Canon] Mark II começamos a fazer retratos
filmados, mas ninguém sabia ainda que as câmeras podiam fazer vídeos. Voltamos a trabalhar para revistas só para fazer esse trabalho. Nós ligávamos para
as revistas e dizíamos que estávamos a fim de fazer retratos de gente legal, mesmo ganhando pouco. Como você chega no Hector Babenco, na Pitty, na Elza
Soares, sem que eles desconfiem?”.
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1. Cia de Foto, Longa Exposição: Hector Babenco, 2009. Vídeo, 2’26’’.

Depois de realizar as imagens solicitadas pelo contratante, o grupo pedia para seu modelo posar para uma última fotografia em
frente a um fundo branco. A duração desse retrato filmado era determinada pela paciência e grau de desconfiança do modelo,
estendendo-se até que o embate entre fotógrafo e fotografado se tornasse insustentável. Os modelos que posaram para a série, dessa forma, foram filmados à espera de uma fotografia que nunca chegou a acontecer e, na maioria dos casos, deixavam
a sessão fotográfica sem saber que esse último registro era de fato um vídeo.
Em um primeiro momento, o que chama a atenção em Longa Exposição são os trejeitos que personalidades habituadas à exposição na mídia adotam para serem fotografadas3 − uma versão extremada do processo de fabricação de si mesmo que toda
fotografia posada envolve. Como apontou Roland Barthes em seu mais célebre ensaio sobre a fotografia, a partir do momento
em que nos sentimos observados por um fotógrafo, tudo muda: “ponho-me a ‘posar’, fabrico-me instantaneamente em outro
corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em imagem. […] Diante da objetiva, sou ao mesmo tempo: aquele que eu me julgo, aquele que eu gostaria que me julgassem, aquele que o fotógrafo me julga e aquele de quem ele se serve para exibir sua
arte. (Barthes, 1984: 22). Na medida em que observamos o desenrolar dos vídeos de Longa Exposição, no entanto, soma-se ao
desconforto causado por apanhar alguém desavisado em meio tal processo de fabricação de si mesmo a angústia da própria
espera que assistimos. O jogo voyeurístico mobilizado pela obra acaba pregando uma peça não apenas em seus modelos, mas
também em quem os observa.
Longa Exposição é um trabalho que assinala uma transição sutil, mas de impacto considerável na prática fotográfica contemporânea: o momento no qual a imagem fixa começou a se misturar com a imagem em movimento. Nos dias de hoje, com a
popularização dos aparelhos híbridos e dos celulares com câmeras que permitiram que o vídeo se consolidasse como uma
das principais formas de registrar e compartilhar o cotidiano, a ideia de enganar modelos desavisados com uma filmagem
disfarçada de retrato seria inviável.
Apresentada muitas vezes por meio de projeções, a fotografia contemporânea transita entre a fixidez da fotografia e a duração
do cinema. Para Antonio Fatorelli, esse é um dos traços principais das imagens que circulam no campo da arte − não tanto os
grandes formatos teorizados por Jean-François Chevrier (2007) por meio do conceito de fotografia tableau, mas a imaterialidade e a variabilidade da imagem projetada, características que Fatorelli associa à intermitência e à instabilidade das imagens
mentais. “A força da fotografia atual, que favoreceu sua relação com outras formas de expressão e sua presença cada vez mais
frequente nos circuitos das galerias e instituições culturais voltadas para a arte contemporânea, decorre dessa condição de
imagem projetada, uma vez remediada pelas tecnologias do vídeo e do digital” (Fatorelli, 2013: 28).
Em um sentido mais amplo, ao facilitar os cruzamentos de som, de imagem e de texto, o desenvolvimento da informática levou
a um questionamento da especificidade dos meios. Nesse contexto, a fotografia convive, cada vez mais, com diversos tipos de
imagens, sendo, na maior parte das vezes, submetida à mediação de computadores ou celulares. Para Roberta Valtorta, essa
situação rompe com a autonomia da imagem fotográfica moderna, permitindo que ela se conecte a outras linguagens e campos
do saber: “a fotografia atua hoje em uma plataforma multimídia na qual transitam muitas tecnologias da imagem que dão lugar
a uma produção extremamente móvel e variada, com uma notável perda de especificidade do meio singular” (Valtorta, 2004: 9).
Atuante em São Paulo entre 2003 e 2013, a Cia de Foto desenvolveu seus trabalhos em um período no qual os impactos da
afirmação da fotografia digital alteraram profundamente o cotidiano de fotógrafos em atividade no País. As mudanças no
campo não apenas da produção de imagens, mas também da comunicação impuseram às mídias tradicionais a necessidade
de se adaptarem a um cenário cada vez mais fragmentado e competitivo, desafiando os princípios que haviam estruturado as
práticas fotográficas até recentemente.
3. Apesar dessa conexão íntima com os avanços tecnológicos do momento em que foi produzido, a dialética entre imagem fixa e imagem em movimento
explorada em Longa Exposição, assim como a questão do consumo das imagens de celebridades, pode ser relacionada a trabalhos realizados décadas antes,
como os Untitled Film Stills de Andy Warhol.
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Estamos presenciando um momento de transformações profundas dessa prática, no qual as fronteiras entre consumidores
e produtores se diluem e os bancos de imagens, fontes baratas, imediatas e quase inesgotáveis de imagens, se multiplicam.
A valorização do conhecimento específico do fotógrafo dá lugar à onipresença de amadores munidos de telefones celulares,
prontos para registrar, em qualquer lugar, os acontecimentos em tempo real. Diante de tal fenômeno, fotógrafos de diferentes
ramos e formações são convocados a reorientar ou mesmo reinventar seus modos de atuação. No caso específico da Cia de
Foto, a produção em coletivo constituiu-se como uma forma de multiplicar agendas e destacar-se em meio a um mercado
pulverizado, mas, acima de tudo, de criar um espaço de reflexão e experimentação em meio a um cotidiano instrumentalizado.
Uma das características mais marcantes da Cia de Foto foi o destaque que a pós-produção de imagens alcançou em seu
processo de trabalho, principalmente nos projetos voltados para o âmbito artístico. Operações formais como a manipulação
de cores, luzes e sombras eram utilizadas pelo coletivo para distinguir e singularizar seus trabalhos de arte, que muitas vezes
partiam de imagens produzidas para revistas e jornais. Tratava-se de um processo de “requalificar imagens de informação
como prática artística” (Ribeiro, 2015: 460), no qual o momento de captação da fotografia era encarado apenas como ponto
de partida, e não como um fim em si. Em uma entrevista realizada após sua dissolução, Pio Figueiroa (2014) resumiu a forma
de trabalho do grupo como uma “performance atlética”, marcada por um impulso compulsivo de fotografar e transformar
constantemente as imagens obtidas.
A presença no coletivo de um integrante que não realizava fotografias, mas dedicava-se exclusivamente ao tratamento de
imagens, evidencia a importância que esse tipo de recurso adquiriu em meio ao processo de trabalho da Cia de Foto. Era nesse
momento que o grupo extrapolava as limitações da câmera e as circunstâncias da situação de registro para transformar a imagem captada naquilo que seus membros imaginavam e planejavam em conjunto. Cabe lembrar, no entanto, que a tecnologia
digital ampliou e facilitou operações de manipulação e retoque de imagens anteriormente realizadas de forma manual dentro
de laboratórios fotográficos. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que a Cia de Foto atuou incorporando as transformações
tecnológicas de sua época, não deixou em nenhum momento de se relacionar com a tradição não apenas da fotografia, mas
também da pintura.4 A atuação do coletivo foi pautada por uma investigação da imagem fotográfica em aspectos que dizem
respeito tanto à fotografia de base química quanto digital, como a criação de sentidos a partir do que é visível na imagem e sua
capacidade de circular entre diferentes contextos.
2. Cia de Foto, Políticos, 2008. Fotografia, 60 x 80 cm cada.

O trânsito das imagens produzidas pelo coletivo entre os campos do fotojornalismo, da publicidade e da arte é visível, por
exemplo, em Políticos (2008), trabalho encomendado pela Folha de S. Paulo durante a corrida eleitoral à prefeitura da cidade.
A partir do convite para realizar a cobertura da campanha para um caderno especial da publicação, o grupo propôs ao jornal
acompanhar um dia de atividade dos três principais candidatos, Geraldo Alckmin, Gilberto Kassab e Marta Suplicy. A ideia era
cobrir eventos corriqueiros, como caminhadas e o café da manhã dos políticos, a partir de três pontos de vista diferentes. Os
três fotógrafos sairiam a campo juntos, com suas câmeras sincronizadas, e produziriam imagens das mesmas situações, a
partir de ângulos diferentes, que depois seriam organizadas conforme o instante exato em que foram tiradas, considerando a
informação de horário registrada nos metadados dos arquivos digitais.
Pela reunião desses três pontos de vista diferentes, as fotografias da Cia de Foto acabam mostrando também os dispositivos
da corrida eleitoral e sua forma de produção de realidades. Ao abordar uma mesma situação a partir de ângulos distintos,
Políticos enfoca, além dos candidatos em questão, o comportamento dos próprios fotógrafos e cinegrafistas encarregados
4. A formação e algumas declarações dos integrantes do coletivo reforçam a ligação da Cia de Foto com a fotografia de base química. Em entrevista a Kyrtilene Ford, Pio Figueiroa explicou que o grupo adaptou seu conhecimento sobre processos de laboratório de clareamento e escurecimento de imagens para o
aparato digital. Em depoimento à mesma pesquisadora, João Kehl afirmou que, na época da faculdade, gostava de explorar as possibilidades de manipulação
oferecidas pelo laboratório fotográfico, que permitia um controle maior sobre a imagem final. Quando suas aulas passaram a incluir o programa Photoshop,
descobriu que alguns dos processos que realizava com a fotografia preto e branco podiam ser aplicados, por meio do computador, à fotografia colorida (Ford,
2015). Sobre as relações do trabalho do coletivo com a pintura, consultar Entre a lente e o pincel: interfaces de linguagem, tese de doutorado de Niura Legramante Ribeiro defendida em 2013.
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de registrar e dar sentido a esses eventos rotineiramente repetidos durante o período eleitoral, expondo o funcionamento da
fotografia de imprensa. A pesquisa em relação à sincronia das câmeras, que já estava sendo aplicada pelo coletivo em outras
situações, acabou, nesse trabalho, tornando-se a chave para ampliar o enquadramento da fotografia jornalística tradicional e,
ao mesmo tempo, realizar a autocrítica dessa linguagem.
As questões trazidas pelo impacto da fotografia digital e as transformações observadas a partir do final do século XX na área
da comunicação e da produção de imagens também são o eixo de Caixa de Sapato, um work in progress iniciado em 2008 que
misturou as imagens, o cotidiano e os afetos dos integrantes do coletivo em um site de armazenamento e compartilhamento
de imagens bastante popular no período, o Flickr. O trabalho nasceu a partir de um desejo de mudar o foco da fotografia documental, tradicionalmente voltada para assuntos extremos ou exóticos, e dirigi-lo para o próprio universo dos integrantes do
grupo. A proposta era começar a utilizar os registros cotidianos que Rafael, Pio e João já produziam em âmbito pessoal, mas
que não eram vistos como matéria-prima para o trabalho do coletivo.5
A ideia da caixa de sapato, objeto corriqueiro no qual se costumava acumular fotografias domésticas sem critérios rígidos de
organização, serviu para dar unidade a esse material, tornando coletivo algo produzido de maneira individual. Diferente daquela caixa de sapatos guardada no fundo do maleiro de um armário, que acumula fotografias ao longo de anos e é aberta apenas
em ocasiões especiais, a versão digital desse receptáculo era alimentada e compartilhada em tempo quase real. Ao longo de
cinco anos de existência, o Flickr foi abastecido continuamente, sem periodicidade específica, chegando a acumular mais
de quatrocentas imagens. As fotografias eram postadas no site sem identificação ou legenda, contendo apenas um número
correspondente à ordem em que eram carregadas. Os assuntos provinham principalmente do cotidiano familiar e do círculo
de amigos dos integrantes.
3. Cia de Foto, da série Caixa de Sapato, 2008-2013.

Para Vilém Flusser, o que distinguia a fotografia de outras imagens técnicas era justamente a portabilidade e a autonomia
proporcionadas por sua materialização em papel, que permitia sua distribuição de maneira arcaica (Flusser, 2002). A fotografia digital, ao contrário, por depender de aparelhos para ser visualizada, se aproxima da forma de circulação do cinema e do
vídeo. Com a popularização da comunicação digital e o desenvolvimento de dispositivos cada vez mais portáteis, a imagem
fotográfica desprendeu-se do substrato físico do filme e da folha de papel para existir como uma forma errante, que migra de
tela em tela, podendo ser sucessivamente ampliada, compactada e transformada. As imagens de nosso tempo, como destaca
Susan Buck-Morss, “flutuam de maneira isolada, movendo-se dentro e fora de contextos, livres de sua origem e da história de
sua proveniência” (2009, p. 34).
Apesar de acompanharem a vida íntima dos integrantes do grupo, as fotografias reunidas em Caixa de Sapato se apresentam
antes como um instrumento de percepção do que como um documento, instaurando pequenas fraturas na continuidade do
cotidiano de quem fotografa e é fotografado. O caráter de artificialidade e de construção que perpassa as fotografias aparentemente corriqueiras de Caixa de Sapato é destacado por Adelaide Ivanova em um texto que acompanha a adaptação do
trabalho para o formato de livro, lançado logo após o término do coletivo. “O tempo do Caixa de Sapato é fluido e ao mesmo
tempo truncado. E tem a falsidade, vinda não somente da encenação (apontar a câmera para uma pessoa e não para outra é
encenar), mas do modus operandis da Cia” (Ivanova, 2015, n.p). Apesar do requinte visual, Caixa de Sapato não deixa de remeter
ao movimento observado na fotografia praticada por alguns artistas a partir dos anos 1980 que, em vez dos heroicos relatos
modernistas, preferiu enfocar as pequenas narrativas cotidianas. Esses “relatos infraordinários” como classificou Andre Rouillé (2009: 362), podem ser observados nas obras de artistas como Nan Goldin, Richard Billingham e Georges Tony Stoll, entre
outros, nas quais a imagem fotográfica, em uma recusa aos grandes temas e às abordagens extraordinárias, é utilizada para a
construção de um diário íntimo e banal.

5. Carol Lopes entrou para o grupo após o início do projeto e, como mencionado anteriormente, atuava apenas na pós-produção de imagens, sem realizar
fotografias.
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No final de 2008, por ocasião de um convite para a Cia de Foto integrar o Clube de Colecionadores do Museu de Arte Moderna
de São Paulo, Caixa de Sapato ganhou uma versão em vídeo, editada por Alex Carvalho e com trilha do DJ Guab. Utilizando a
mesma estratégia de sincronização de câmeras empregada em Políticos, o vídeo mostra 24 horas do cotidiano do coletivo no
dia 5 de outubro, data na qual Políticos foi publicado no jornal.6 O efeito da sequência de imagens é um embaralhamento das
memórias pessoais dos integrantes do coletivo, o que chegou a levar parte do público a pensar que os membros do coletivo
viviam juntos, como uma grande família.7
Esse jogo entre imagem fixa e imagem em movimento aparece novamente em um trabalho realizado pela Cia de Foto entre
2011 e 2013. O projeto foi iniciado a partir de um convite para participar da exposição Bom Retiro e Luz: um roteiro, 1976 2011, realizada no Centro da Cultura Judaica, em São Paulo, com curadoria de Diógenes Moura. Para a mostra, a Cia de Foto
realizou um vídeo de 25 minutos com foco na massa de trabalhadores que diariamente, ao final do expediente, dirige-se
para a Estação da Luz, uma das mais importantes estações ferroviárias de São Paulo, que conecta o centro da cidade à
região metropolitana. Realizado com câmera lenta, ângulos fechados e pouca profundidade de campo, o vídeo mostra um
caminhar que parece não percorrer distância alguma, destacando um ou dois transeuntes por vez, em meio a uma profusão
de formas desfocadas. Em alguns momentos, as pessoas chegam a retroceder, em vez de andar para frente. Entre as motivações para o desenvolvimento da obra está um questionamento da ideia de marcha popular associada ao imaginário de
revolução social. “O movimento em nosso filme é de uma massa proletária que anda pelo estrato de uma condição ampla
e horizontal, e que dificilmente ascenderá dessa retidão. […] A jornada dessas pessoas se constitui quase sem sair de um
mesmo ponto”, explica o coletivo no texto de apresentação do vídeo.8 Em 2013, por ocasião da 1ª FotoBienal do MASP, o
vídeo foi retomado e, a partir da seleção de alguns frames, transformado em fotografias, evidenciando ainda mais a imobilidade da marcha desses trabalhadores.
4. Cia de Foto, fotografia da série Marcha, 2013.

O último trabalho assinado pela Cia de Foto, Passe Livre, pode ser visto como um desdobramento de questões formais, conceituais e temáticas de Marcha e, ao mesmo tempo, como um retorno do coletivo aos temas tradicionais do fotojornalismo. Passe
Livre acompanhou as manifestações de 2013, disparadas inicialmente pelo aumento das passagens do transporte coletivo.
Retomando a tradição da fotorreportagem, o coletivo apresenta fotografias realizadas em meio à multidão, transformadas
posteriormente em imagens em preto e branco nas quais apenas um ou dois participantes se destacam da massa anônima da
cidade sob focos de luz. O resultado final foi a publicação de um ensaio em forma de cartaz, acompanhado por um texto de
Eugênio Bucci, encartado na revista ZUM de outubro de 2013.
A luz de Passe Livre não vem da cena registrada ou mesmo dos flashes de máquinas fotográficas, mas é uma luz “criada em
cativeiro”, 9 isto é, um jogo de claros e escuros produzido controladamente por meio do trabalho de pós-produção que se tornou
fundamental para o processo criativo da Cia de Foto. Nesses rostos assinalados pelo escurecimento do restante da imagem,
podemos procurar pistas para entender o que movia tantas pessoas diferentes a sair para a rua, pela primeira vez depois de
muito tempo. No entanto, como alerta Bucci, “a luminosidade que realça cada um dos rostos não elucida, não ilumina, não
esclarece a totalidade do enigma. Apenas mostra que há novas sombras, penumbras e pontos cegos” (2013: 185).
As interferências e manipulações realizadas nessas fotografias, porém, não impedem que elas ainda cumpram certa função
documental, uma vez que a obra propõe uma forma de representação visual de acontecimentos marcantes da história recente.
As tecnologias digitais, como nos lembra Antonio Fatorelli, não decretaram o fim do real imaginado em um primeiro momento,
6. O jornal aparece sobre o sofá nas fotografias em que um menino e uma menina brincam com um telefone celular.
7. Conforme depoimento de João Kehl em entrevista realizada em São Paulo em 14 de dezembro 2015.
8. Texto e vídeo disponíveis em https://vimeo.com/29165425
9. Expressão recorrente em textos e falas de Pio Figueiroa sobre os últimos trabalhos da Cia de Foto.
IMAGEN, CULTURA Y PRODUCCIÓN DE SENTIDO

245

mas instauraram uma nova noção de realidade – “uma realidade fragmentada, construída, dependente de interfaces e subordinada aos procedimentos de modelização e de simulação, produto e efeito das novas partilhas entre o ver e o saber, entre o
visível e o invisível” (2013: 11).
5. Cia de Foto, fotografias da série Passe Livre, 2013.

Diante das incertezas colocadas pela fotografia digital, a Cia de Foto se propôs a investigar, de maneira experimental, as
transformações tecnológicas que impactaram a produção, a circulação e o consumo de imagens no início do século XXI. Em
trabalhos como Passe Livre, Marcha, Longa Exposição, Políticos e Caixa de Sapato, o coletivo explorou os recursos de tratamento de imagens oferecidos pelo Photoshop, a novidade das câmeras fotográficas que permitiam fazer vídeo, as informações de
data e horário presentes nos arquivos digitais e as possibilidades de armazenamento e compartilhamento de imagens proporcionadas pela internet. Manipular a estrutura maleável da fotografia digital, nesse caso, apresentava-se como uma maneira de
transformar o documento em ficção e, consequentemente, de reivindicar um espaço no campo da arte − um modo de operar, a
partir da problematização da fotografia em sua era digital, novas partilhas entre o ver e o saber, entre o visível e o invisível para
retomar a terminologia proposta por Fatorelli.
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AZENTÚN: LA IMAGEN MAPUCHE ADOLESCENTE Y URBANA. UNA
EXPERIENCIA DE NARRATIVAS VISUALES PARA (DE)CONSTRUIR LA
IDENTIDAD MAPUCHE CONTEMPORÁNEA
José Mela Contreras
Universidad de O’Higgins, Chile
jose.mela@uoh.cl
RESUMEN
La presente ponencia trata de la capacidad de la imagen fotográfica para (de)construir la identidad tradicional mapuche, y
relatar las diversas experiencias identitarias de dos grupos de jóvenes adolescentes de Santiago de Chile. De este modo, la
capacidad performática de la fotografía fue el medio utilizado para reflexionar críticamente sobre los estereotipos, prejuicios
y esencialismos identitarios en torno a la identidad mapuche en la actualidad. A su vez, la fotografía permitió construir una
narrativa visual capaz de contener y visualizar sus experiencias étnicas desde sus diferentes subjetividades urbanas.
Los chicos/as que participaron de la iniciativa formaron parte del Taller de Fotografía Indígena Azentún realizado en el año
2014, iniciativa enmarcada dentro de la tesis doctoral: “La Identidad Visual en Mapuches Urbanos: La experiencia del Taller de
Fotografía Indígena Azentún con jóvenes adolescentes de San Bernardo y Santiago”, de la Universidad de Barcelona.
Las imágenes y autoimágenes producidas por los jóvenes adolescentes conforman un relato visual inédito en Chile, puesto
que, entre los objetivos de la investigación, se buscaba generar datos visuales que dieran cuenta de su capacidad para construir (o de construir) lo que tradicionalmente se conoce como identidad mapuche en la ciudad. Fue así como los adolescentes,
luego de examinar y reflexionar en torno a diversas imágenes históricas y actuales del pueblo mapuche, deciden realizar una
performance que cuestiona el imaginario visual sobre el que se ha fundado la imagen tradicional del mapuche, reelaborando y
resignificando su propia imagen como mapuches urbanos/as.
Palabras clave: imagen mapuche, identidad visual, relatos visuales.
1. HISTORIAS DE FAMILIA
La primera vez que pude conocer a mi familia mapuche tenía 15 años. Recién comenzaban los años noventa y la democracia
volvía después de una larga dictadura. Mi padre, mapuche emigrado a la ciudad a los 17 años, no me había contado detalles
de mi ascendencia indígena, ni de su viaje a la ciudad, sino que mantuvo un halo de misterio relacionado con lo mapuche que
rompía en pocas ocasiones. Cuando la nostalgia lo embargaba, a veces sobrio, a veces un poco ebrio, entonaba canciones e
historias en mapuzungun. Así y todo, en plena adolescencia me decidí a conocer a la otra mitad de mi familia y, para ello, viajé
solo hasta Lleupeco, comunidad mapuche ubicada en Temuco, IX región.
El trayecto en tren desde Santiago hasta Temuco duró más de 12 horas. Fue una larga travesía que me permitía recorrer los
campos y caminos que mi padre había andado años atrás. Conocerlos era como retomar un relato inconcluso con su partida a
la ciudad, hecho que significó dejar su lengua, costumbres y ritos.
Cuando al fin estuve en territorio mapuche y rodeado de tías, primos y primas mi abuelo me dio un fuerte abrazo: “ya no eres
más un winka, eres un mapuche”, fue lo que me dijo. Con esa frase, que me sonó a una sentencia, gatilló un conflicto identitario
que perduró por años, pues en mi día a día me sentía, hablaba y pensaba como chileno, pero en mi fuero interno sabía que una
cultura otra permanecía latente en el seno de mi familia.
Vivir y asumirse mapuche en la ciudad, a cientos de kilómetros del wallmapu, y en una sociedad que mantiene duros prejuicios
contra el pueblo mapuche no fue un proceso sencillo. Con el tiempo supe que los primeros códigos reconocibles de mi ascendencia indígena lo conformaban mis rasgos fenotípicos: el pelo negro, la piel morena, los ojos cafés, la estatura mediana.
Después llegaría mi interés por la cultura, historia y cosmovisión mapuche, a medida que mis viajes se hicieron más usuales,
todo de la mano de mis intereses artísticos con la fotografía y, más tarde, mis estudios de postgrado.
Lo que comenzó como un respeto distanciado, debido a que mantenía una identidad chilena muy afiatada con mis códigos y
hábitos culturales en la capital, actualmente es parte de un posicionamiento político que me obliga a mirar con ojos críticos la
identidad mapuche y chilena, a partir de los esencialismos y estereotipos que hasta hoy perduran, y que nos impiden pensar en
identidades múltiples como una forma de asumirse en un fluido ir y venir entre lo chileno y lo mapuche. De allí que mi trabajo
como académico, artista e investigador en torno al imaginario mapuche que se ha construido en la sociedad, pretende (de)
construir lo que se conoce tradicionalmente como lo mapuche, muy vinculado a un otro diferente, pero también a lo opuesto a
lo chileno, manteniendo las diferencias entre una identidad y otra.
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Imagen 1: Casa de mi tío Alberto en Lleupeco, Temuco.

Fuente: Registro fotográfico del autor.

2. BREVE REVISIÓN DEL CONCEPTO DE IDENTIDAD EN EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
Al iniciar la reflexión sobre un concepto tan profundo y requerido como es la identidad, es relevante tener en cuenta de qué
hablo cuando me refiero a ella, más aún cuando en el contexto actual este concepto (como también ocurre con la cultura),
han sufrido importantes transformaciones. Una idea introductoria a la identidad que me parece significativa es la que plantea
Giménez (2010) cuando afirma que: “(…) la identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes
son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás. Implica, por lo tanto,
hacer comparaciones entre las gentes para encontrar semejanzas y diferencias entre las mismas” (p. 2).
Siguiendo la argumentación de Giménez, nuestra identidad no es un proceso individual y cerrado, sino que social y permeable a
otras experiencias identitarias, con directa relación con cómo nos ven – y reconocen - los demás, y viceversa. Este proceso de
mutuo reconocimiento se refleja en los diferentes códigos que a diario compartimos y donde las imágenes - y auto imágenes
– adquieren un rol preponderante, ya que representan visualmente los diversos significados del constructo social y cultural
de nuestra identidad, incluyendo las tensiones y conflictos identitarios. Por otro lado, asumir que la identidad no es un proceso cerrado es fundamental para mi tesis, porque asumo que es posible vivenciar – y relatar visualmente – una identidad de
carácter híbrida, y que no excluye la tensión entre una u otra identidad, sino que la usa como un medio para comprender sus
diferentes significados.
En esto hay mucha diferencia con la identidad que viví en mi infancia durante los ochenta, pues la identidad que se vivenciaba
era única: la que el Estado nación nos imponía a todos/as. Este concepto estrecho que nos aglutinaba a todos/as, nos obligaba
a pensarnos y representarnos como chilenos/as sin importar si teníamos ascendencia indígena o de otra índole. Bastaba con
haber nacido en territorio chileno para que automáticamente fueras – y lo sintieras como un deber per se– un/a chileno/a. Así,
todos/as aprendíamos y hablábamos la misma lengua, compartíamos los mismos ritos, símbolos patrios, etc. No había cabida
para nuevas reflexiones identitarias, pues la identidad era como una prenda hecha a la medida, sin oportunidad de cambiarla,
aunque se desgastara o sometiera a tensiones.
La identidad, en la década de los ochenta y hasta bien avanzados los noventa en Chile, se experimentaba como un concepto
fijo, inmutable y de carácter esencialista, ya que se imponía una identidad sobres las otras, una identidad basada en una “unidad artificial y colonial de pueblo, Nación y Estado” (Bengoa, 2000: 28). José Bengoa (2000), explica que este afán del Estado
chileno en promover una noción de identidad fija, respondía a una política cuyo afán era potenciar y establecer una cultura
nacional muy vinculada al concepto tradicional de cultura única de Wolfgang Welsh (1999), autor que la describe como una
cultura “caracterizado por tres elementos principales: la homogenización social, la consolidación étnica y la delimitación intercultural” (Welsch 1999: 3 en Valenzuela, 2012: 22)”.
Lo que se buscaba, básicamente, era una identidad que aglutinara toda experiencia identitaria, sin generar conflictos ni confusiones en los sujetos. El mismo Bengoa, sostiene que este metarrelato identitario tuvo, entre sus consecuencias, la negación
constante de la existencia de los pueblos indígenas, dando pie a una “discriminación racial, intolerancia étnica y la dominación
de una cultura sobre las otras” (Bengoa, 2000: 27). A este respecto, difiero un tanto con el autor por cuanto considero que los
pueblos indígenas no se invisibilizaron, sino que se mantuvieron en una especie de vitrina folclórica y mítica a la que me referiré con más detalle con posterioridad.
Continuando en el ámbito de la identidad, y basándome en el contexto anterior, me hace sentido que, por décadas en Chile, se
hablara de identidad chilena e identidad mapuche como dos conceptos equidistantes e, incluso, antagonistas, pues lo chileno
se consideraba sinónimo de progreso, mientras que lo mapuche era reflejo de retraso y de cultura rudimentaria. De ese modo,
ambas identidades se desarrollaron como experiencias identitarias completamente alejadas y donde una ejercía dominación
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sobre la otra. La identidad indígena estuvo subordinada a la idea de una identidad nacional que imponía una lengua, costumbres y ritos, e impulsada por la aspiración política de un Estado Republicano Latinoamericano que aglutinara todas las identidades bajo un mismo sentimiento nacional (Bengoa, 2000).
2.1. Del esencialismo a lo híbrido
En la actualidad, en cambio, y tomando como referencia la definición de la doctora Alexia Peyser (2003), la identidad se
comprende como: “la articulación de diferentes dimensiones de la realidad del individuo (…) el personal (la manera en la
que él se ve a sí mismo) y el social, (cómo esta manera de verse a sí mismo se realiza “a través de los ojos de los otros”)”
(p. 47-48). En este sentido, comprendo que la doctora Alexia establece como principales características de la identidad su
carácter inmanente e invariable a cada sujeto, pero por sobre todo su capacidad de actualizarse continuamente, algo que
me obliga a pensar en la identidad como un proceso y no como un fin. Esto me parece muy interesante porque abre la puerta
a un nuevo rasgo que resignifica la identidad actual, tal como es su hibridez al mezclar los rasgos identitarios chilenos con
los mapuches.
El pensamiento de Peyser tiene un correlato en Zygmunt Bauman (2005), cuando éste último autor afirma que “la “pertenencia”
o la “identidad” no están talladas en la roca, (…) [y] no están protegidas con garantía de por vida, (…) [puesto que] son eminentemente negociables y revocables” (p. 32). Su afirmación nos señala la imposibilidad de declararnos como sujetos con una
identidad completa sino en una permanente negociación con los otros. Este mismo concepto nos abre la posibilidad de que
cada individuo pueda adherir y vivenciar una o más identidades, si así lo prefiere. De ahí que podamos afirmar que la identidad
es un proceso multidimensional y estructurado, capaz de manifestarse en situaciones diversas y de acuerdo a las diversas
relaciones sociales e interpersonales que cada sujeto posea y adhiera, puesto que “sus elementos no son una yuxtaposición
simple de todos los roles, más bien son un todo estructurado, coherente y funcional” (Peyser, 2003: 56).
Bajo esta nueva perspectiva: “(…) aparecen nuevos relatos identitarios predominantes, se modifican los sentimientos de fraternidad, cambian los contenidos, se conciben nuevos proyectos de futuro. No existen los rasgos identitarios esenciales que no
cambian y subsisten eternamente a través de la historia, inalterados” (Larraín, 2010: 9).
Esta definición de Larraín, muy acorde con lo que explican Peyser o Bauman, va de la mano con una definición de cultura actual
como un complejo entramado de significados que varían según la comprensión e interpretación que las personas le atribuyen.
Como bien señala Valenzuela (2012): “(…) no podemos ignorar los procesos cada vez más intensos de globalización que se viven en todo el mundo, principalmente con la llegada de las híper modernas tecnologías de la información y de la comunicación.
Hoy en día las diferentes culturas del mundo ya no pueden mantenerse ajenas o aisladas unas de otras. Es necesaria una nueva
forma de comprender los procesos de cambio cultural en los que se encuentran inmersas las culturas” (p. 21). De esta manera,
podemos avanzar hacia un concepto de identidad y cultura como un flujo constante de influencias entre una y otra, donde
lo identitario se modifica continuamente, pues está disponible para que cada sujeto la articule de acuerdo a sus vivencias
identitarias. Ahora bien, si los/as jóvenes adolescentes adherían a una identidad múltiple y móvil, ¿había una representación
visual capaz de contener esa experiencia? Si fijo la mirada en sus relatos identitarios que hablan de una capacidad hacia una
muda identitaria, no solo estaban echando por tierra los esencialismos, sino que además abrían la posibilidad de evocar nuevos
relatos visuales de esa identidad cambiante.
Es, precisamente, este concepto de identidad más híbrida, estratégica y posicional (Hall, 1996) la que me interesa resaltar,
puesto que abandona el esencialismo que ha caracterizado el debate chileno en las últimas décadas, hasta llegar a transformarse en una experiencia a la que cada individuo puede adherir, vivenciar, abandonar o modificar, si así lo prefiere, en su
vínculo con los demás. De ahí que entienda la identidad como un proceso multidimensional y estructurado, capaz de manifestarse en situaciones diversas y de acuerdo a las variadas relaciones sociales e interpersonales que cada sujeto posea y
adhiera, puesto que “sus elementos no son una yuxtaposición simple de todos los roles, más bien son un todo estructurado,
coherente y funcional” (Peyser, 2003: 56). Por ende, afirmo que bajo esta nueva perspectiva: “aparecen nuevos relatos identitarios (…), se modifican los sentimientos de fraternidad, cambian los contenidos, se conciben nuevos proyectos de futuro.
No existen los rasgos identitarios esenciales que no cambian y subsisten eternamente a través de la historia, inalterados”
(Larraín, 2010: 9).
De allí que la producción de relatos visuales personales y colectivos de los/as adolescentes, a través del uso de autoimágenes
fotográficas, sea relevante para los resultados de la investigación. Las imágenes auto referenciales funcionan como pequeños
relatos de identidad desde cada una de sus subjetividades y, por esto, se oponen al gran relato identitario y hegemónico de la
sociedad chilena. Resignifican el concepto de identidad única e inamovible que, por décadas, se ha validado como la identidad
del pueblo mapuche.
En este proceso de reflexión fueron los jóvenes adolescentes quienes me llevaron a comprender que una identidad móvil, se
relaciona con identidades que “nunca se unifican y [que], en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones
diferentes, a menudo cruzados y antagónicos” (Hall, 1996: 17).
Los relatos adolescentes se caracterizan por una identidad móvil y “plural en la medida que el sujeto es confrontado a una
multitud de situaciones de interacción que demandan una respuesta específica” (Peyser, 2003: 56). De allí que la mayoría de los
colaboradores/as se asumen, de forma espontánea, con dos o más identitades, manifestándose tanto cercanos/as a lo chileno
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como a lo mapuche. Tal como ellos/as mismos/as comentaban, se sentían “entrando y saliendo de una identidad a otra”1, en
una constante (re)construcción e imposibilitados/as de declararse como sujetos con una identidad completa y acabada. Esta
identidad juvenil no posee un sentido de pertenencia fijo ni mucho menos “talladas en la roca, (…) [y] no están protegidas con
garantía de por vida, (…) [pues] son eminentemente negociables y revocables” (Bauman, 2005: 32).
Dicho de otro modo, sus procesos identitarios estaban caracterizados por una chilenidad muy porosa y permeable a los códigos, símbolos y/o prácticas culturales de identitades otra, como es la mapuche. Su día a día está marcado por la constante
interacción con diferentes grupos y por ende diversos modos de vivenciar lo chileno, tal como era el grupo de amigas y amigos
del liceo, del barrio y la familia. Cada uno de estos grupos colaboraba en la conformación de su identidad ya que, por ejemplo,
mientras que con sus grupos de amigas y amigos del liceo y del barrio escuchaban reggaetón o música electrónica, otros
andaban en skate y otros también se organizaban para participar de marchas estudiantiles, con algunos integrantes de sus
familias de Santiago y del sur escuchaban historias de su ascendencia indígena, alguna vez habían vestido de mapuche y hasta
se habían animado a participar de la danza purrun.
3. EL CUERPO MAPUCHE COMO TERRITORIO COLONIZADO
El hecho fehaciente de que la sociedad chilena, históricamente, rechace y subordine la identidad mapuche teniéndola por
inferior, es resultado de una serie de antecedentes sociopolíticos y culturales originados en los primeros años de la conquista
española. Así lo afirma Aníbal Quijano (2000), para quien la estratificación con patrones de potestad instaurados en América
del sur desde la conquista, dio lugar a una nueva configuración del poder basado en una codificación de las diferencias físicas
[y culturales] entre conquistadores y conquistados, todo bajo la idea de “raza”. Lo racial, comprendido desde una lógica colonialista, nos describe “una estructura biológica, supuestamente diferente, que colocó a algunos en una situación natural de
inferioridad con respecto a los demás” (Quijano, 2000: 533). A partir de esto, los mapuches se convertían en una identidad otra,
diferente e inferior, ante los ojos de quienes ostentaban el poder militar, económico y cultural de la época.
Este patrón de poder colonial que distinguía entre quienes debían ser tenidos por diferentes e inferiores - según la nueva clasificación racial – debido a sus rasgos físicos, se perpetuó en el tiempo gracias al dominio de las formas de producción cultural
y económica de las capas superiores de la sociedad, así como a la división racista del trabajo (Quijano, 1992). Dicho de otro
modo, el primer factor de subordinación fueron los rasgos fenotípicos, puesto que la apariencia era el elemento de distinción
más común en aquella época.
En este sentido, de acuerdo a Larraín (2010), la identidad chilena ha estado marcada por una mentalidad racista ante los indígenas, mentalidad que se construye en el período colonial y que se proyecta hasta nuestros días, dando lugar a una sociedad
estratificada por el origen social o el color de la piel, pelo y ojos, como elementos característicos (Varas, 2005; Zavala, 2008;
Merino y Tileaga, 2011). Esto explica, en parte, como es que la sociedad chilena, aun cuando reconoce el factor del mestizaje,
se niega a aceptar su componente indígena. Sobre este tema, el escritor Fernando Ainsa (1997) afirma que: “(…) El “sentimiento” de tener identidad está respaldado por la “seguridad” que brinda la pertenencia a un grupo cuya definición y cohesión reposa sobre un sistema común de valores y de instituciones, pretendidamente coherentes. Ese sistema, más o menos respetado
según los individuos o los grupos, sirve de norma de referencia identitaria y funda las creencias en que se sustenta. Se cree en
la propia cultura, se cree en la Patria o en la Nación, se cree en los límites y fronteras donde empieza y termina una “mismidad”,
se cree en los mecanismos con que la identidad se defiende de contactos e intercambios y donde lo propio existe a partir de su
oposición a lo extranjero y diferente” (Ainsa, 1997: 1).
Lo afirmado por Quijano y Larraín me es relevante porque me permite analizar cómo se comprende y desarrolla el proceso
de reconocimiento – y autoreconocimiento - indígena en la sociedad chilena. Ante todo, porque constato que las minorías
étnicas han sufrido (y sufren hoy) un maltrato sistemático de una parte importante de la sociedad, avalado y legitimado por el
Estado chileno. Una revisión a lo que fue la mal llamada “Pacificación de la Araucanía” permite comprender cómo las clases
dominantes llevaron a cabo un proceso sistemático de denostación del pueblo mapuche, fundado en un discurso racista que
inflamaba los ánimos en contra de los/as mapuches. De allí que uno de los periódicos más influyentes de esos años, “El Mercurio”, fuera uno de los medios que más impacto causó entre la opinión pública chilena, socializando una imagen del mapuche
como una etnia salvaje, indómita e inútil para el progreso económico y social, ante lo cual el Estado chileno tenía la obligación
de intervenir el territorio, controlando al mapuche. El historiador José Bengoa (1985) así lo afirma al referirse a la forma en que
la prensa representa al pueblo mapuche: “animales selváticos, sin provecho del género humano; y una asociación de bárbaros,
tan bárbaros como los araucanos o los pampas, no es más que una horda de fieras, que es urgente encadenar o destruir en el
interés de la humanidad y en bien de la civilización” (Bengoa, 1985 en Azócar, 2005: 30).
Por muchos años, el discurso oficial ha tenido al pueblo mapuche como un grupo étnico mítico, folclórico y reducido a las
zonas rurales, admirado históricamente por su defensa y lucha contra el conquistador español, pero repudiado por muchos/as
cuando alza la voz para demandar derechos políticos, culturales y territoriales. Este discurso es permeable a los estereotipos
arraigados entre una población que sostiene un discurso liberal hacia lo indígena e identidades otras, como los migrantes, en
el cotidiano, pero que en lo más íntimo alimenta un racismo que denosta y mira de soslayo a quienes no “lucen” ni “calzan” bajo
la normatividad de cuerpos “más blancos”, operando todavía bajo la lógica de un colonialismo de los cuerpos. Así lo deja de
manifiesto Valenzuela (2011) cuando afirma que: “En Chile (…) el destino de un varón moreno, algo más bajo que el promedio de
1. Mela, C. (2017). Tesis
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estatura, de pelo liso, ojos y tez oscuros es distinto, en sentido de ser más negativo, que el del varón más alto que el promedio,
de pelo, ojos y tez claros” (p. 33).
Por consiguiente, afirmo que el cuerpo mapuche es un cuerpo colonizado por los estereotipos y prejuicios raciales de una sociedad chilena que, día a día, vive el conflicto de asumir su ascendencia indígena al aspirar a una identidad chilena sin mezclas
ni rasgos – o marcas – de indios/as. Queda en evidencia que la identidad es, entonces, un territorio en disputa, con tensiones
históricas y culturales que se traducen en un rechazo a lo indio y, desde lo mapuche, una resistencia a lo winka, por mucho que
ambas conceptualizaciones identitarias compartan elementos comunes.
3.1. La construcción visual del mapuche a través de la performatización de su imagen, a través de la fotografía
A partir de estos antecedentes promoví una reflexión entre/con los/as adolescentes para comprender cómo siguen operando
estos patrones identitarios sobre el pueblo mapuche. Para ello, revisamos documentos visuales conformados por fotografías
históricas y contemporáneas sobre los/as mapuches, dialogando en torno a sus diferentes significados y al concepto de identidad que contienen.
Para comenzar esa reflexión, es relevante tener en cuenta que ya conocía diversos estudios y análisis sobre las imágenes
históricas, sobre todo las que tuvieron por autores a fotógrafos extranjeros asentados en Chile. Este grupo denominado “fotógrafos de la frontera” (Christian Enrique Valck, Obder Heffer y Gustavo Milet) tuvo una importante producción visual de mujeres
y hombres mapuches, incluyendo a niñas y niños como personajes de menor importancia temática. Que estos retratistas hayan
tenido nociones avanzadas de fotografía no es un dato menor, ya que sus imágenes están mediadas por un sentido estético
y cultural muy acorde a los patrones culturales de la época promovidos por la sociedad chilena, tal como el retrato personal y
grupal/familiar que enaltecía la proveniencia social, y cuidando desde la pose hasta el montaje de la escena con cada retratado/a (Alvarado, 2001).
Imagen 3: Parte de los adolescentes colaboradores iniciando la práctica fotográfica con atuendos mapuches.

Fuente: Datos visuales de la investigación.

Estas imágenes adquieren un estatus de documento visual fidedigno de la vida mapuche de aquella época, puesto que han
sido las primeras imágenes donde mujeres, niños, niñas y hombres mapuches aparecen retratados/as sin evidencias de que
hayan sido forzados, exhibiendo sus vestimentas típicas o reunidos en torno a un grupo familiar. Cada uno de estos fotógrafos
dejó un registro personal de los rostros, atuendos e, incluso, parte del entorno del mapuche de ese tiempo. Para Mege (2001),
estas imágenes son: “Históricamente distantes, en el tiempo y el espacio, son de hace mucho tiempo y están enclavadas en
una naturaleza extraña y sorprendente, salvaje; caras, gestos y posturas inquietantes, son la otra raza; vestimentas, adornos,
utensilios, símbolos absurdos y ridículos, las otras costumbres; agrupaciones extrañas de personas, familias polígamas, guerreros paleolíticos, shamanes, la otra sociedad” (p. 29).
A partir de estos antecedentes promoví una reflexión entre/con los/as adolescentes para comprender cómo siguen operando
estos patrones identitarios sobre el pueblo mapuche. Para ello, revisamos documentos visuales conformados por fotografías
históricas y contemporáneas sobre los/as mapuches, dialogando en torno a sus diferentes significados y al concepto de identidad que contienen.
Para comenzar esa reflexión, es relevante tener en cuenta que ya conocía diversos estudios y análisis sobre las imágenes
históricas, sobre todo las que tuvieron por autores a fotógrafos extranjeros asentados en Chile. Este grupo denominado “fotógrafos de la frontera” (Christian Enrique Valck, Obder Heffer y Gustavo Milet) tuvo una importante producción visual de mujeres
y hombres mapuches, incluyendo a niñas y niños como personajes de menor importancia temática. Que estos retratistas hayan
tenido nociones avanzadas de fotografía no es un dato menor, ya que sus imágenes están mediadas por un sentido estético
y cultural muy acorde a los patrones culturales de la época promovidos por la sociedad chilena, tal como el retrato personal y
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grupal/familiar que enaltecía la proveniencia social, y cuidando desde la pose hasta el montaje de la escena con cada retratado/a (Alvarado, 2001).
Imagen 4: Los adolescentes colaboradores performatizando su imagen, a través de la imagen fotográfica con atuendos mapuches.

Fuente: Imágenes de la investigación.

Estas imágenes adquieren un estatus de documento visual fidedigno de la vida mapuche de aquella época, puesto que han
sido las primeras imágenes donde mujeres, niños, niñas y hombres mapuches aparecen retratados/as sin evidencias de que
hayan sido forzados, exhibiendo sus vestimentas típicas o reunidos en torno a un grupo familiar. Cada uno de estos fotógrafos
dejó un registro personal de los rostros, atuendos e, incluso, parte del entorno del mapuche de ese tiempo. Para Mege (2001),
estas imágenes son: “Históricamente distantes, en el tiempo y el espacio, son de hace mucho tiempo y están enclavadas en
una naturaleza extraña y sorprendente, salvaje; caras, gestos y posturas inquietantes, son la otra raza; vestimentas, adornos,
utensilios, símbolos absurdos y ridículos, las otras costumbres; agrupaciones extrañas de personas, familias polígamas, guerreros paleolíticos, shamanes, la otra sociedad” (p. 29).
La fotografía mapuche, entonces, potenció los estereotipos ya existentes, influyendo hondamente en el imaginario visual
de la sociedad chilena y mapuche. Margarita Alvarado (2001) y Alonso Azócar (2005), nos describen cómo este cuerpo de
imágenes ha influido en la percepción que la sociedad chilena se ha formado del pueblo mapuche, una percepción marcada,
principalmente, por estereotipos y prejuicios negativos. Alvarado (2001), por ejemplo, reconoce que el cuerpo del mapuche ha
estado expuesto a un repudio histórico justificado por un cromoracismo representativo de una mirada hegemónica desde los/
as chilenos/as hacia los/as mapuches.
La narración que ofrece la mirada fotográfica e histórica de los/as mapuches posiciona a la etnia bajo la categoría de salvajes. Cada fotógrafo representa el progreso de la sociedad que vuelca su interés por el progreso sociocultural y económico
de la pujante nación, mientras que la visión atribuida al indígena, que no comparte el mismo estatus del/a chileno/a, es la
de un pueblo atrasado, rústico y exótico. Es así como el retrato de mujeres, niñas, niños y hombres mapuches responde a
los paradigmas y convenciones socioculturales que, incluso hoy, prevalecen sobre los pueblos originarios. A este respecto,
Azócar (2005) afirma que en el desarrollo de la fotografía en Chile se “pondrá en evidencia el contraste entre la modernidad
y lo salvaje, según las ideas de los miembros de la clase dominante de la época” (Azócar, 2005: 34). De acuerdo al autor, las
imágenes de mapuche difundidas mediante la postal y el retrato formato Cabinet, a principios del siglo XX, se da cuenta de
los estereotipos más difundidos en la memoria visual de la sociedad chilena, representando un pueblo mapuche salvaje y,
al mismo tiempo, una etnia derrotada y miserable: “[En] la fotografía de mapuches (…) se utiliza una estética especial para
el retrato indígena, coincidente con el discurso ideológico de las clases dominantes, presente en la opinión común. Estos
elementos, a fuerza de repetirse se transforman en códigos para los lectores que tienen acceso a ellas a través de la tarjeta
postal, reforzando la imagen de los mapuches derrotados, pobres, representantes de una cultura que está por desaparecer”
(Azócar, 2005: 36).
4. EL ROL DE LAS IMÁGENES EN LA INVESTIGACIÓN. NUEVOS RELATOS VISUALES IDENTITARIOS
Teniendo muy en cuenta lo anterior, en el desarrollo del taller Azentún trabajamos la autoimagen fotográfica, a partir de lo que
ya se conocía como la imagen tradicional e histórica del/la mapuche. Los adolescentes participantes dialogaron y reflexionaron en torno a cómo se ha construido una identidad visual mapuche, especialmente desde las marcas que han provocado los
sesgos identitarios. En este ámbito, reconocieron que el cuerpo de imágenes, históricas y contemporáneas, se caracterizan por
códigos identitarios que se repiten a lo largo de los años, tal como el uso del vestuario y la pose. Por otro lado, reconocieron
que aun cuando muchas de las imágenes provenían del pueblo mapuche, estos códigos se reiteraban, manteniendo una identidad visual anclada a estereotipos como instalar la figura del/la retratado/a en un entorno natural.
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Serie de Imágenes 5, 6, 7 y 8: Sebastián realizando su performance frente a la cámara: se quita sus prendas típicas mapuches.

Fuente: Datos visuales de la investigación.

En la actualidad, la mayoría de los/as mapuches viven en grandes ciudades como Santiago, por ende, estas imágenes no les
identifican pues se relacionan con una identidad rural y folclórica. Las imágenes jugaron un rol primordial para esta investigación ya que permitieron habilitar todo un despliegue de imaginarios y proyecciones en torno a cómo los jóvenes adolescentes
se piensan a sí mismos/as desde su etnicidad en el espacio urbano. Los/as adolescentes relataron que sus identidades se
vinculan directamente a sus experiencias cotidianas, así como a su círculo familiar que, en el caso de las familias que participaban de ritos mapuches, promovía que se sintieran más proclives a vivenciar lo mapuche.
Sus fotografías constituyen el relato visual de una producción subjetiva de imágenes, en contraste a las imágenes históricas
del/la mapuche que sustentan una visión hegemónica y sesgada, pues se basa en prejuicios y estereotipos. En este caso, las
auto imágenes adquieren la categoría de evidencias visuales de la identidad mapuche urbana en la actualidad, pues representa los distintos elementos que los identifican y caracterizan desde su etnicidad, esto es, desde su apariencia física hasta el
uso de su vestimenta urbana y mapuche cuando así lo deciden. Al respecto, es importante subrayar que los/as adolescentes
identifican estos dos elementos identitarios – los rasgos y el vestuario – como parte de un montaje cuyo objetivo es construir
una imagen estereotipada. De allí que me haga mucho sentido lo que afirma Margarita Alvarado (2001) cuando señala que
las fotografías históricas del pueblo mapuche: “han pasado a constituir un corpus iconográfico que conforma un paradigma
ineludible a la hora de representar lo que se supone es “lo mapuche” (p. 20).
A partir de lo anterior, el trabajo de taller se centró en la capacidad de los/as jóvenes adolescentes para proponer nuevas representaciones visuales mapuches. Para ello, la metodología utilizada se basó en preguntas orientadoras que intentaron guiar un
proceso reflexivo-creativo, en oposición a las prácticas fotográficas que retratan sin tener en cuenta lo que piensan y sienten
los/as retratados/as. En este sentido, fueron ellos/as – como autores/as - quienes debían decidir cómo querían ser vistos por
el resto de la sociedad. El trabajo de taller respondió a interrogantes como “¿Cuál es el margen real de control que poseen [los
sujetos fotografiados]? ¿Hasta qué punto los registros actuales continúan siéndonos no sólo lejanos sino también ajenos?”
(Giordano y Reyero, 2009: 30).
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Imágenes 9 y 10: Claudia realizando su performance frente a la cámara: quitándose sus prendas mapuches.

Fuente: Datos visuales de la investigación.

Era importante, entonces, que las imágenes revelaran no solo cómo experimentaban su identidad mapuche en la ciudad, sino
cuál era la relación que establecían con su cuerpo y rasgos, puesto que los/as mapuches retratados hace ya más de cien años
atrás no tuvieron la oportunidad de participar en la construcción de su auto imagen. Al respecto, Triquell y Ruiz (2011), afirman
que: “lo que vemos en una fotografía que mantiene una relación indicial con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio rostro,
es un modo específico de construcción de nuestra imagen y, en este sentido, establece un modo particular de estar en el mundo, de arrojarnos a él mediante nuestra propia representación, cristalizada en imágenes fotográficas. Estas “representaciones”,
lejos de “reflejar la realidad” la construyen: delimitan identidades, establecen formas de relación con el otro, imponen lecturas
de la historia, señalan el límite de lo posible y de lo pensable” (p. 189).
Imágenes 11 y 12: Claudia realizando su performance frente a la cámara: quitándose sus prendas mapuches.

Fuente: Datos visuales de la investigación.

El resultado del proceso fue una serie de retratos fotográficos donde, cada joven adolescente, participó de una performance
que se proponía desmontar y (de)construir la identidad visual del/la mapuche. Su repertorio de auto imágenes nos presenta
una acción opuesta a las imágenes donde mujeres y hombres mapuches aparecen frente a la cámara con aspecto atribulado,
empobrecido o de rasgos exóticos, ataviados de ropas tradicionales que no sabemos si les pertenecen y, mucho menos, de
las que no sabemos si se les ha impuesto llevar encima. En los retratos cada adolescente se desprende de sus vestimentas
tradicionales en un gesto que ellos/as mismos/as interpretan como la capacidad de salir y entrar de una identidad a otra.
Sobre todo, en sus imágenes una identidad no se impone a la otra, aunque, claramente, acabar vestidos/as con sus prendas
cotidianas da cuenta de cómo no vivencian la obligación de “parecer” mapuches frente a la cámara.
Por esta razón, lo que más destaco en esta obra es el ejercicio de autorrepresentación que construye identidad, puesto que
“¿cuánto hay de uno?, ¿cuánto del otro?, ¿cuánto hay del momento –histórico, social, cultural– en que se realiza?, ¿cuánto nos
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habla de esa realidad el resultado de esta negociación de elementos?” (Triquell, 2012 en Triquell, 2013: 169). Esta acción fue
fundamental para comprender el valor de sus relatos identitarios ya que actuó como una herramienta para la auto afirmación
étnica en la medida que el grupo fue capaz de tomar sus propias decisiones respecto a cómo querían auto- representarse. En
este sentido, a la definición inicial de imágenes autorreferenciales (Triquell, 2013), he agregado dos conceptos faltantes: los de
“identidad étnica”, ya que, si bien los/las chicos/as lograron la creación de estos repertorios autorreferentes, lo étnico funciona
como el desencadenante para deconstruir y resignificar sobre cómo se representa lo mapuche en el ámbito de la ciudad. Por
consiguiente, el concepto étnico se comprende de un modo más amplio que lo relativo a la raza o la etnia, sino que es capaz
de evocar nuevos significados.
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ELEMENTOS POÉTICO-POLÍTICOS EM “GUESTS” DE KRZYSTOF
WODICZKO
Renata Zangelmi de Castro Santos
UNICAMP, Brasil
RESUMO
Krzysztof Wodiczko nasceu em 1943, na Polônia, durante o levante do gueto de Varsóvia e cresceu no país durante a ocupação
pela União Soviética. Em 1977, imigrou para o Canadá e, em 1983, para os Estados Unidos. Como artista nômade e emigrante
político, Wodiczko traz para seu trabalho elementos de sua experiência pessoal, de sensibilidade social e de questionamentos políticos sobre o outro, o estranho, os muros que os confinam e separam pobreza e afluência. O artista tem formação em
desenho industrial e desenvolve suas propostas no campo da arte tecnologia, em propostas híbridas e diversas como objetos
e dispositivos típicos do design industrial e da tecnologia da comunicação, projeções de slide e vídeos em grande formato,
na fachada de monumentos e edifícios, combinadas a ações contundentes públicas, políticas e efêmeras. Atualmente vive e
trabalha em Nova Iorque, é professor residente da disciplina Art, Design and Public Domain na Universidade de Harvard, e diretor
do grupo de pesquisa Interrogative Design e do Center for Advanced Visual Studies no Massachusetts Institute of Technology.
Esse artigo pretende examinar elementos poético-políticos identificados na proposta Guests, exibida na 53a Bienal de Veneza.
Especificamente, irá tratar da questão do estranho e dos muros, e mostrar a crescente relevância da obra do artista para a arte
política contemporânea, no contexto da nova ordem global.
Palavras-chave: Krzysztof Wodiczko; Guests; poético-político; arte política
1. GUESTS
Em 2009, Wodiczko participa do pavilhão polonês da 53a Bienal de Veneza com a proposta Guests 1 (figura 1). Trata-se de uma
projeção de vídeo multicanal em grande formato, cujas imagens projetadas nas paredes representam grandes janelas, através
das quais veem-se silhuetas de indivíduos prestando pequenos serviços. Nessa ação, eles limpam e lavam as janelas, cortam
grama, varrem folhas, auxiliam seus patrões e, finalmente, descansam, e discutem as dificuldades do quotidiano como imigrantes ilegais. Os observadores podem ouvir suas conversas por meio de fones. São imigrantes morando na Itália e na Polônia
que vieram de países como Chechenia, Ucrânia, Vietnam, Romênia, Sri Lanka, Líbia, Bangladesh, Paquistão e Marrocos.2
Na ocasião desta Bienal de Veneza, Wodiczko concede uma entrevista informal para o canal SMAC:ScribeMedia Art and Culture, postada no You Tube sob título de The Europe of Strangers. Com base nesse vídeo, temos os principais pontos de reflexão de
Wodiczko sobre a condição do estrangeiro e do estranho na Europa. Ele questiona: “Quem é o Europeu? Quem é o estrangeiro/
estranho?
Figura 1 - Krzysztof Wodiczko. Guests. Projeção em video Multicanal, 17’17”. 53a Bienal de Veneza. Italia, 2009

(Fonte: http://www.borusancontemporary.com/en/exhibitions/current/what-lies-beneath)
1. Krzysztof Wodiczko - Guests - Instalação na 53a Bienal de Veneza 2009 - disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0HhguoxYWO0. Postagem de
autor desconhecido, porém é o melhor vídeo de registro do trabalho disponível na internet.
2. A descrição do trabalho teve como base o artigo da curadora de Guests, Bozena Czubak para a revista digital Artmargins disponível em: http://www.artmargins.com/index.php/featured-articles-sp-829273831/499--krzysztof-wodiczko-at-the-polish-pavillion-in-venice
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Quem é o convidado?” O artista reflete que talvez nós sejamos os convidados, em um país que julgamos nosso, e devêssemos
aprender a ser, de algum modo, receptivos a alguém que trabalha para nós, cuida de nossas crianças, limpa nossos apartamentos, cozinha para nós, sem os quais, estaríamos mortos, diz. Ele lembra o alto número de vietnamitas que vive na Polônia, sem
documentos, juntamente com uma significativa população chechena, que espera eternamente pelo início do processo de asilo,
muitas vezes em campos de concentração. Ele recorda que esta (referindo-se à instalação) é a sensação dos que vivem em
estúdios e galerias onde, de repente, há alguém estampado no vidro. O artista lembra que, nessas situações, comumente, surge
o questionamento sobre a identidade daquelas pessoas, e também a suspeita de que sejam ilegais, pendurados em andaimes
e invadindo a privacidade alheia. Mas, ele lembra que eles não estão invadindo, e que devemos refletir sobre a situação desses
indivíduos. O artista conclui que a Europa está aprendendo somente agora a ser reconhecida como a Europa dos estrangeiros,
e que esse processo se dá de forma mais fácil nos Estados Unidos por tratar-se de país de imigrantes.3
Bozena Czubak, no catálogo dessa exposição4, reflete sobre o status social ambíguo do imigrante, ainda que esteja sempre à
mão, permanece do outro lado. Ela pondera que não são apenas nós que não os vemos bem, mas eles, tampouco, nos enxergam
claramente. Ela aponta ainda para outra ambiguidade. A palavra Guests foi escrita dos dois lados do vidro. Guest é alguém que
evoca sentimentos ambivalentes, curiosidade e suspeição.
A 53a Bienal de Veneza, de 2009, dirigida pelo curador Daniel Birnbaum teve como título Make Worlds. Esta edição contou com
o apoio de Savita Apte, Tom Eccles, Hu Fang, Maria Finders e também Johen Volz, curador do Centro de Arte Contemporânea
Inhotim e da 32a Bienal de Arte de São Paulo, de 2016. Os artistas brasileiros presentes na exposição foram Cildo Meirelles,
Renata Lucas, Sara Ramos, Lygia Pape.5
Esta proposta de Wodiczko já espelhava a preocupação do artista com o crescimento dos fluxos migratórios e a consequente
desterritorialização dos indivíduos. E seu trabalho ganha ainda mais força e relevância diante da Crise de Refugiados iniciada
em 2015, quando mais de um milhão de pessoas cruzaram as fronteiras da Europa6. Nesse sentido, em Setembro de 2015, o artista participa da exposição What Lies Beneath da curadora Christiane Paul, no Borusan Contemporary em Istambul, novamente
com Guests. No catálogo, a curadora, assim como Czubak, na ocasião da 53a Bienal, pensa que as imagens capturam o status
ambíguo do imigrante, que oscila entre a visibilidade e a invisibilidade. E adiciona que o mundo testemunha um momento de
instabilidade e conflito e que a Europa está enfrentando uma escalada na crise migratória causada pela guerra, pela perseguição
e pela pobreza, o que leva as pessoas a exilarem-se em países estrangeiros, sem um senso de pertença. Ela avalia que as nações
esforçam-se em manter ideais democráticos, ao passo que, identidades religiosa e étnica exacerbam-se e tornam-se frequentemente atreladas à violência, levando a formas existenciais de alheamento dos indivíduos. Paul explica que a exposição What
Lies Beneath tenta capturar a atmosfera de realidades desconexas que aumentam a alienação, bem como a queda da confiança
consequentes de fatores que existem sob a superfície do visível (“…that lie beneath the surface of the visible…”). Enfim, conclui a
curadora, a exposição What Lies Beneath convida a audiência a ponderar as complexidades dos sistemas e a condição humana
que, frequentemente, permanecem sob a superfície, assim como as repostas emocionais geradas por estes desconhecidos.7
Em 2016, Wodiczko é convidado a participar com o trabalho Guests da Bienal de Liverpool, aberta em Julho de 2016, num país ainda
sob o impacto do Brexit, ou o referendum que decide pela saída da Inglaterra da União Europeia. Em 2017, o artista apresenta a retrospectiva Krzysztof Wodiczko: Instruments, Monuments, Projections no National Museum of Modern and Contemporary Art, em Seul
na Coreia do Sul, e, dentre outras questões, fala da situação do imigrante que enfrenta discriminação e perda de direitos humanos.
2. O ESTRANHO
Em Guests, na 53a Bienal de Veneza, Wodiczko recebe os visitantes com palavras de Hannah Arendt (2013): “Refugiados enviados de país a país representam o avant-garde de seus povos” (ARENDT, 1943. Tradução nossa)8. Ela sugere que o status de
deslocado será experimentado por populações inteiras e não apenas por populações isoladas ou perseguidas. Estas palavras
de Arendt são extraídas do artigo We Refugees, publicado no jornal The Menorah Journal em 1943, durante a Segunda Guerra
Mundial. Nesse texto, Arendt defende a recepção de refugiados e antecipa a gradual dissolução das fronteiras Europeias.
Arendt defende que os refugiados deveriam ter consciência histórica de sua condição como judeus e preservar esta identidade.
No texto a seguir, a autora descreve o processo de perda de memória e identidade a que judeus eram submetidos cada vez que
3. The Europe of Strangers, entrevista com Krzysztof Wodiczko - 53a Bienal de Veneza disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UX1aj57VkKg
4. CZUBAK, Bozena. Krzysztof Wodiczko: Guests/ Goscie. 2009.
5. FORUMPERMANENTE. 53a Bienal Internacional de Veneza abre no dia 07 de junho de 2009, 2009 disponível em http://www.forumpermanente.org/noticias/
noticias-2009/53a-bienal-internacional-de-veneza-abre-no-dia-07-de-junho-de-2009
6. UNITED NATIONS. International migration report 2015. Disponível em http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
7. PAUL, Christiane. Görünenin Ardındaki/What Lies Beneath, 2015.
8. ARENDT, Hannah. We Refugees, in Menorah Journal, 1943, xxxi, 69–77.“Refugees driven from country to country represent the avant - garde of their people”.
Referência ao texto de apresentação: http://blog.art21.org/2009/07/10/wodiczko-perforates-polish-pavilion-wiêh-guests/#.WHTmqrHOqys.
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cruzavam uma nova fronteira: “Nos disseram para esquecer; e esquecemos mais rápido do que se poderia imaginar. De forma
amigável, éramos lembrados que o país de destino se tornaria nosso novo lar; e, após quatro semanas na França, ou seis na
America, fingíamos ser franceses ou americanos.(ARENDT, 1943. Tradução nossa).”9
Como refugiada judia durante a Segunda Guerra Mundial, Arendt testemunha o drama sofrido pelos refugiados e imigrantes
que sofrem com a inabilidade das instituições internacionais em conduzirem a questão. Esta preocupação mostra-se determinante na sua atuação como pesquisadora e seu estudo, e, ainda que permeie diversas disciplinas, tem como centro, os direitos
humanos. Não se trata apenas dos direitos mais básicos de sobrevivência, mas na garantia da participação ativa de todos os
indivíduos na sociedade, independente de suas origens. Um dos livros da autora que aprofunda essa questão é a Condicão
Humana (2007). Arendt introduz o conceito de Vita Activa, que resume três fundamentos ativos da condição básica do homem
na Terra: labor, trabalho e ação. Labor é uma atividade vital para o homem, ligada à sobrevivência biológica básica. O trabalho
transcende o mundo natural do homem, corresponde ao artificialismo da existência humana, e capacita o homem a projetar um
novo mundo. A ação é a única atividade praticada diretamente entre os indivíduos sem a mediação das coisas, refere-se à atuação política, que coloca os homens em contato uns com os outros para um movimento além da atividade unicamente social
e propicia ao homem regular seu próprio destino em busca da liberdade e expressão única individual. A Vita Activa configura
uma vida plena para a experiência humana. Arendt compara a condição dos refugiados a uma vida restrita ao labor, situação
em que apenas suas necessidades biológicas são satisfeitas.10
O indivíduo vítima de deslocamentos decorrentes do processo de globalização é personagem recorrente no circuito de grandes
eventos da arte contemporânea. Em 2007, a Documenta 12, em Kassel, com a curadoria de Roger
Buergel e Ruth Noack, propõe questões inspiradas pelo pensamento de Giorgio Agamben: O que é a vida nua? O que deve ser
feito? Em Homo Sacer - O poder soberano e a vida nua, o autor descreve vida nua como a experiência de desproteção, de ilegalidade, condição em que o indivíduo vive praticamente e constantemente em estado de exceção. Ele rediscute a diferença
formulada pelo pensamento grego entre zoe (vida nua) e bios (a vida nas polis), vida plena e com direitos políticos.11
Nesta exposição citada anteriormente, Ai Weiwei aborda a migração em massa decorrentes da globalização em Fairytale 1001
Chairs (figura 2), e transporta 1001 chineses para os cinco andares da exposição. 1001 cadeiras de madeira da dinastia Quing
espalhadas no ambiente os aguardava. Esta proposta expõe a contradição entre a adesão parcial da China ao mercado globalizado e a manutenção de um regime de controle do cidadão. Esses chineses experimentam sair do país pela primeira vez.
Durante um mês, podem participar de atividades políticas e culturais na Europa, ações não permitidas na China. Em 2011, Ai
Weiwei foi detido pelo Partido Comunista Chinês, por 81 dias, por suas práticas político-artísticas.
Figura 2 - Ai Weiwei. Fairytale - 1001 Chairs. Kassel, Alemanha, 2007.

(Fonte: image via cimam.org)

Em exposição anterior, na Alemanha, em 2000, uma proposta de Santiago Sierra já mostra a preocupação com o indivíduo
deslocado, desprovido de tal Vita Activa, como descrito por Arendt. Nesse trabalho (figura 3), 6 trabalhadores chechenos permanecem no interior de caixas de papelão, quatro horas diárias, por seis semanas. Recebem seus salários clandestinamente
devido ao status de exilados políticos. A legislação alemã dá algo como 40 dólares por mês para a sobrevivência do exilado, e
os proíbe de trabalhar.

9. ibid.69–77, 1943. “ We were told to forget; and we forgot quicker than anybody ever could imagine. In a friendly way we were reminded that the new country
would become a new home; and after four weeks in France or six weeks in America, we pretended to be Frenchmen or Americans.”
10. ARENT, Hannah. A Condição Humana. (2007). p. 15-27.
11. AGAMBEN, Giorgio, Homo Sacer. O Poder soberano e a vida nua, 2007.p 5-20.
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Figura 3 - Santiago Sierra. Trabajadores que no pueden ser pagados, remunerados para permanecer en el interior de cajas de cartón. Kunst Werke. Berlin, Alemanha, 2000

(Fonte: http://www.santiago-sierra.com/20009_1024.php)

Em seu livro Critical Vehicles (1999), Wodiczko comenta que a Organização da Nações Unidas entitula esta como a Era da Migração. Ele cita que a entrada de imigrantes nos Estados Unidos, por exemplo, alcançou níveis históricos somente observados no
século XIX. No país, o total de imigrantes não parece grande, chega a 13% da população, mas a concentração em alguma cidades,
pode chegar a algo próximo 40%. Ele defende que estas cidades, por representarem um grande desafio, são também a esperança para a democracia nos Estados Unidos. Dessa maneira, milhares de estranhos atravessam e transgridem fronteiras que são
simultaneamente internas e externas, geopolíticas, psicossociais, étnicas e espirituais, privadas e públicas. Ele entende que, no
passado, os imigrantes vieram para construir uma cidade, mas agora, estas já possuem uma estrutura arquitetônica, ideológica
e monumental definida. Logo, pensa que cabe aos novos cidadãos transformar e desconstruir o espaço urbano inserindo suas
experiências, deixando suas histórias e construindo uma memória coletiva. O artista questiona o porquê do imigrante ter que se
sujeitar a perpetuar a miséria de imigrantes anteriores, como se fosse um patrimônio romântico imposto a ele. Ele segue afirmando que imigrantes não podem ser reduzidos a assuntos geográficos. E que a pergunta De onde você é? nunca poderia substituir De
que forma suas experiências do passado e atuais podem contribuir para o bem estar comum, hoje e amanhã?.12
A figura 4, que o artista usa frequentemente em palestras, ilustra este sentimento do artista.
Figura 4 (sem título)13

3. OS MUROS
Wodiczko inicia sua produção no início dos anos 1970, em um contexto de grandes transformações das cidades, quando cresce o interesse pelo espaço público e, consequentemente, pela arte pública, pelo site specific. No início dos anos 1980, o artista
demonstra grande preocupação com as consequências de tais mudanças para a sociedade e o impacto sofrido por populações
12. WODICZKO, Krzysztof. Critical Vehicles, 1999. p. 7.
13. Figura 4 - Esta foto tem sido utilizada por Wodiczko em diversas apresentações e também está em Critical Vehicles. Não consta legenda.
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menos favorecidas que vivem sob condições críticas. Dentre os trabalhos que surgem dessa inquietação, está Homeless Vehicle, 1988-89. (Figura 5). A fotografia desta proposta, um veículo projetado para ser um espécie de casa móvel para os sem-teto, tirada em frente a Trump Tower, parece profetizar a vitória de Trump nas eleições de 2016. Mas, não apenas as questões
decorrentes da reconfiguração urbana perturbam o artista. Também as tensões e os conflitos gerados pelo período da Guerra
Fria suscitam questionamentos. Neste sentido, pode-se lembrar de The Grand Army Plaza Memorial Arch, 1983. (figura 6). Mais
recentemente, nota-se que grande parte dos seus trabalhos voltam-se para os impactos de um mundo globalizado e consequentes questões de ordem geopolítica, como mostra Guests, 2009, e tantos outros. Essa discussão aparece não somente na
produção dos artistas que se aprofundam no debate sobre ocupação do espaço público e desterritorialização, mas a mesma
questão vem sendo colocada em relação ao sistema da arte, como comenta, a seguir, a curadora de Guests.
Czubak, no catálogo da exposição, de 2009, pondera que o Pavilhão Polonês da Bienal foi transformado em um lugar que traz
reflexões sobre como a Europa tem tratado seus guests, literalmente, representado pela própria divisão do Giardini em diversos
pavilhões nacionais. Ela conta, ainda, que todos os testemunhos tomados pelo artista foram de cidadãos vindos de fora da zona
Schengen, e que, dentre esses, dentre esses, estava um grupo de 10 vietnamitas cuja jornada aos locais de filmagem teve que
ser especialmente preparada pois temiam a deportação. Finalmente, Guests não diz respeito apenas a imigrantes mudando-se
para a Europa, mas ao questionamento do significado de ser Europeu, completa Czubak14. Nesse sentido, nesse evento, Dinamarca e Países Nórdicos propuseram ocupação conjunta, trazendo à discussão a falência do modelo de pavilhões nacionais.
Figura 5 - Krzysztof Wodiczko. Homeless Vehicle, 1988-89, New York, NY.

(Fonte: http://www.medienkunstnetz.de/works/homeless-vehicles/) (posição fechada)

Figura 6 - Krzysztof Wodiczko. Soldiers and Sailors Memorial Arch. Grand Army Plaza. Brooklyn, New York, 1984.

(Fonte: http://krzysztofwodiczko.blogspot.com.br/2009/11/soldiers-and-sailors-memorial-1984-1985.html)

Anteriormente, em 2003, na 50a edição da Bienal de Veneza, Santiago Sierra levanta esta questão. Propõe Palabra Tapada,
2003, (figuras 7A/B) sob a curadoria de Rosa Martinez. Trata-se de uma intervenção artística na qual a placa indicativa do
pavilhão espanhol é tapada. O artista exige que o acesso ao local seja autorizado apenas para os portadores de passaporte
14. CZUBAK, Bozena.Krysztof Wodiczko at the polish pavilion in Venice. Disp. em: http://www.artmargins.com/index.php/featured-articles-sp-829273831/499--krzysztof-wodiczko-at-the-polish-pavillion-in-venice
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espanhol. Os que podem entrar na exposição deparam-se com remanescentes da Bienal anterior. Essa instalação traz a ideia
de que não existe pureza nacional, isso é uma fantasia baseada num passado que ruiu, e não existe mais.15
Figura 7A - Santiago Sierra. Palabra tapada. Bienal de Veneza. Italia, 2003
Figura 7B - Santiago Sierra. Palabra Tapada (vista instalação). Bienal de Veneza. Italia, 2003

Fotos: cortesia de Galerie Peter Kilchmann, Zurich.

Em entrevista a Sam Thorne, para Frieze.com, em janeiro de 2009, Daniel Birnbaum é questionado sobre a presença dos pavilhões nacionais na Bienal de Veneza. Ele conta que, durante a organização da exposição, teve uma reunião com delegações e
curadores do evento e que mais se pareciam com os comediantes Irmãos Marx ou com a Assembléia Geral da ONU. Ele concorda que ainda que tais pavilhões pareçam obsoletos, do ponto de vista pragmático, funcionam, pois o público tem a expectativa
de ver seu país representado.16
A este respeito, o presidente da instituição, Paollo Baratta, manifestou sua opinião, admitindo a polêmica em torno do assunto,
mas defendendo a dupla vantagem do modelo. De um lado, países querem mostrar sua identidade nacional, de outro, mostrar
o desejo de coexistir num mundo global.17
Wodiczko está entre os artistas que, ao defender uma arte que se realiza fora dos museus, está também interrogando o sentido da arte institucionalizada. Ele inscreve sua arte prioritariamente no espaço urbano. Suas projeções em grande formato na
fachada de monumentos e de edifícios resumem sua estratégia de diálogo com a arquitetura; seu questionamento sobre uso
do espaço urbano e sobre o sentido dos monumentos públicos.
Como Wodiczko, outros artistas também discutem a questão do deslocamento e da desterritorialização, trabalham na intersecção da arte contemporânea com a geopolítica manifestando-se de variadas formas. Alguns artistas também utilizam a
imagem da parede, do limite, do muro, como em Guests.
Doris Salcedo dialóga com essa prática em sua instalação Neither (Figura 8 A/B), em Inhotim. Faz uso da fronteira para problematizá-la. Em um grande pavilhão branco, alambrados foram impressos nas paredes brancas de gesso, na volta toda do
ambiente, sem que restasse nenhuma saída. Rodrigo Moura, no catálogo do evento, conta que o trabalho está associado ao
interesse da artista pela origem dos campos de concentração. A grade é uma agressão ao interior, na medida em que deixa
suas cicatrizes na parede. A proposta traz a tensão entre a arquitetura como ameaça e como proteção, reflete Moura. Neither
foi inicialmente concebida para uma exposição no White Cube, em Londres. Assim, o trabalho questionava, além das preocupações já mencionadas, o modelo hegemônico do equipamento de exposição de arte desde meados do século XX. Assim,
a proposta macula o cubo branco, revelando-o como prisão; e a grade fere seus princípios de neutralidade, desnudando seu
autoritarismo, conclui Moura no catálogo do evento.18
Pode-se ainda lembrar de proposta recente de Ai Weiwei: Good Fences Make Good Neighbors, 2017, uma série de instalações
(figura 9) em que o artista instala cerca de 100 grades de metal em localizações estratégicas, em diversas comunidades na
15. http://www.rosamartinez.com/santiagosierra_esp.htm
16. Disponível em: https://frieze.com/article/53rd-venice-biennal
17. Disponível em: http://www.australiacouncil.gov.au/arts-in-daily-life/artist-stories/in-conversation-with-paolo-baratta-president-fondazione-la-biennale-di-venezia/
18. MOURA, Rodrigo; PEDROSA, Adriano. Através: Inhotim, Instituto Inhotim: Brumadinho, 2012.
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cidade de Nova Iorque. O trabalho é comissionado pelo Public Art Fund19 e quando finalizado será seu maior trabalho realizado.
Tais instalações chamam a atenção para o papel das grades tanto como manifestação física como expressão metafórica da
divisão. O artista coloca em discussão um dos assuntos mais urgentes em nossa sociedade que são as barreiras físicas e
psíquicas que afligem a questão de imigrantes e refugiados hoje. O artista lembra que, como imigrante, a questão sempre o
afetou. Diz ainda que, ainda que as barreiras nos separem, como humanos, somos todos iguais.20
Figura 8A - Doris Salcedo. Neither (detalhe)
Figura 8B - Doris Salcedo. Neither. Parede de gesso e metal
Coleção do Centro de Arte Contemporânea de Inhotim, Minas Gerais, Brasil

(Fonte: http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/neither/)

A discussão sobre desterritorialização tem sido aprofundada por teóricos como Bertrand Badie e Sassia Sasken. Suas pesquisas
visam a compreensão das questões que envolvem território, estado e nação, bem como a mobilidade humana no amplo contexto
da globalização. Badier entende que o mundo Westphaliano, no qual a nação-estado tem soberania sobre seu território e assuntos domésticos, conforme desenhado pelos principais estados da Europa continental, em 1648, está terminado. A globalização,
a crise dos estados-nação e o colapso da bipolaridade estão entre as principais causas dessa mudança. A soberania das nações
não está funcionando num mundo globalizado, com alto grau de interdependência e essa tem sido questionada pelos mercados,
pelas comunicações, pelas relações transnacionais. E mais: o agravante é que essa interdependência não está sendo gerenciada
por nenhuma dessas partes, o que causa instabilidade. Assim, faz-se necessária a criação de uma nova forma de governança
que questione todos os princípios tradicionais da lei internacional, estruturas internacionais e suas instituições. Em seu livro La
Fin des territories, o autor afirma: “Inadaptado aos novos dados da economia, impotente para pôr, em ordem a proliferação contemporânea das reivindicações identitárias, abalado pelos progressos do multiculturalismo, (o território) foi ultrapassado pelos
avanços de uma mundialização que pretende unificar as regras, os valores e os objetivos de toda a humanidade.(BADIE, 1996).”21
Figura 9 - Ai Weiwei. Good Fences Make Good Neighbors. Cidade de Nova Iorque, 2017

Photo: Public Art Fund
19. https://www.publicartfund.org/view/exhibitions/6185_ai_weiwei_good_fences_make_good_neighbors
20. http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/ai-weiwei-new-york-good-fences-make-good-neighbours-immigration-a7653506.html
21. BADIE, Bertrand.O fim dos territórios.Trad. Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.p.13
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O trabalho de Francis Alys remete ao pensamento de Badie quando ele promove a discussão sobre o fim dos territórios. Em
uma série de propostas, Alys percorre territórios em São Paulo (1995) e Israel (2004) (figura 10) com uma lata de tinta verde,
com um furo ao fundo, que deixa escapar uma linha continua no solo.
Saskia Sassen, por sua formação multidisciplinar em sociologia, ciência política, filosofia e economia, analisa a questão não
apenas do ponto de vista crítico, mas também muito pragmático. Em seus estudos, ela analisa o mecanismo das migrações
transnacionais, e, como e porque se intensificaram no processo de globalização. Ela lembra que a garantia do fornecimento
adequado de mão de obra em termos políticos e econômicos sempre foi importante para o desenvolvimento do capitalismo
no mundo, sendo a migração um sistema global de fornecimento de mão de obra. O que é especialmente novo sobre o trabalho imigrante na globalização refere-se ao aumento de participação no setor terciário de países desenvolvidos, envolvendo
trabalhos que não podem ser exportados para zonas de mão de obra barata, assim como, o aumento de seu papel no setor
secundário (industrial) de áreas em países em desenvolvimento para as quais a manufatura foi transferida.
Figura 10 - Francis Alÿs. The Green Line. Jerusalem, 2004

(Fonte: https://imageobjecttext.com/tag/francis-alys/)

Em Globalization and its discontents (1998), Sassen relaciona a discussão de migração transnacional à soberania nacional.
A imigração aquece as discussões entre os favoráveis à renacionalização e à desnacionalização em países desenvolvidos.
Sassen argumenta que um regime de direitos humanos internacionais emergente, centrado em acordos internacionais e convenções, assim como em vários direitos adquiridos pelos imigrantes é central para o entendimento do impacto da imigração
na questão de soberania e territorialidade. Ela defende que direitos humanos não dependem da nacionalidade, diferente dos
políticos, sociais e direitos civis, que variam do cidadão nacional e do alien. Os direitos humanos, então, pressionam o princípio
de cidadania com base no estado-nação e nas fronteiras da nação. A existência de dois regimes de circulação de capital e
de pessoas gera dois regimes de proteção do estado soberano e impõe problemas que não podem ser resolvidos com regras
antigas. Sassen propõe reformulação das políticas de imigração nos países desenvolvidos.22
O processo de globalização e de integração global intensificam-se sobretudo a partir do final dos anos 1980 e, ainda que se
tratassem de temas controversos, pareciam não estar sujeitos a retrocessos, e a discussão desse assunto talvez estivesse até
um pouco arrefecida. No entanto, os recentes e surpreendentes eventos do Brexit, bem como a vitória de Trump nas eleições
americanas, impõem uma revisão no entendimento das consequências da globalização. Nesse sentido, Branco Milanovic contribui com novas ideias sobre os impactos desse fenômeno. Em Global Inequality: A new approach for the age of globalization
(2016), apresenta resultado de seus estudos sobre o aumento de renda por habitante entre os anos de 1988 e 2008, período
de auge da globalização, entre vésperas da queda do muro de Berlim e queda do banco de investimentos Lehman Brothers que
deu origem à crise subprime nos Estados Unidos: os maiores beneficiados foram trabalhadores rurais, principalmente da China
e India, que migraram para cidades para trabalhar no comércio ou em fábricas globais; houve forte crescimento na renda do
1% mais rico do mundo, representado por cerca de 80 pessoas, provenientes, principalmente, dos Estados Unidos, Inglaterra,
Japão, França e Alemanha; verificou-se que a renda ficou estancada ou em queda para a classe média baixa dos países ricos
como Estados Unidos, Inglaterra e França e; os maiores perdedores foram os 5% mais pobres, principalmente agricultores
africanos, e os 20% mais ricos (exceto o 1% mais rico).23
Esses dados levantados pelo pesquisador aprofundam a discussão sobre desigualdade de renda e evidenciam as correntes
a favor e contra maior abertura nas relações globais. Os recentes estudos de Milanovic, que têm suscitado muita discussão,
evidenciam que o processo de globalização é de grande complexidade e que não é possível afirmar que há países ganhadores
ou perdedores. No entanto, pode-se encontrar algum padrão na forma como o processo afeta indivíduos de acordo com sua
22. SASSEN, Saskia.. Globalization and its discontents. New York: The New Press, 1998.p. XX - XXXIV.
23. MILANOVIC, Branko. Global inequality: a new approach for the age of globalization. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press, 2016.
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estratificação social e o papel que seu país ocupa como ator na nova ordem global. No caso dos grandes beneficiados, como
os trabalhadores chineses e indianos, pode haver discussão no sentido de que, ainda que seu aumento de renda tenha sido
expressivo, constituem uma mão-de-obra barata que disfruta de poucos direitos. De fato, mas ainda assim, não é possível imaginar que esses trabalhadores defendam a volta ao seu status anterior. Logo, devem colocar-se como propulsores do processo.
Já os que ficaram estagnados ou tiveram queda de renda, como a classe baixa dos países ricos, e os 20% mais ricos do mundo,
devem coloca-se contra o processo. A complexidade do contexto global das últimas décadas, não atinge apenas a ordem econômica e social mas também política. Partimos de um mundo pós-guerra bipolarizado ideologicamente, simbolicamente dividido pelo muro de Berlim entre capitalistas e socialistas, e após sua queda em 1989, passamos para um mundo fragmentado,
multipolar onde a definição de direita e esquerda ficou difusa. Três décadas depois, tal fragmentação exacerba-se e observa-se, ao fundo do cenário difuso, nova polarização política, mas em moldes bem distintos dos tempos de guerra fria. Com base
nessas ideias de Milanovic, pode-se pensar que ideologias políticas que antes travavam seus debates tendo classes sociais
como eixo não fazem mais sentido, já que os estratos sociais estão sendo afetados de forma diferente em diversas partes do
mundo. Enfim, este estudo nos dá uma pista dos motivos que levam históricos propulsores da globalização, como os Estados
Unidos e a Inglaterra a questionarem esses processos tão veementemente e a desejarem a volta dos muros.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Wodiczko comenta em diversas entrevistas e palestras que gostaria de ter trabalhado com outras narrativas. Entretanto, o estranho e o muro parecem ser elementos políticos recorrentes não apenas ao artista, mas à experiência humana e precisam ser
sempre evocados poeticamente. Esse assunto, que nunca perdeu sua importância, ganha ainda mais relevância e complexidade com a intensificação do processo de globalização. O cenário político - cultural, composto simultaneamente por camadas
difusas e bipolares, representam um desafio a mais aos artistas que centram seus trabalhos na geopolítica. Wodiczko contribui
para essa arte recodificada de forma muito distinta dos demais artistas que abordam a questão do estranho e do muro. Une, em
suas propostas, elementos poético-políticos a partir da linguagem sofisticada e complexa da tecnologia e da comunicação, em
contraste à maioria dos artistas, que busca o uso de objetos simples do quotidiano.
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RESUMO
A história não é um vazio a que se pode preencher a partir da empatia pelos vencedores que se justificam entre si geração
após geração. Às margens da história universal e oficial, seguem fragmentos, vestígios que sobrevivem. Esse artigo pretende revirar a trajetória da Escola de Belas Artes (EBA) e da Cidade do Rio de Janeiro (Rio) através de alguns dispositivos. As
duas trajetórias, de tão entremeadas, possuem personagens que se confundem por elas e atravessam os anos sobrevivendo,
sendo deslocadas, ressignificadas e apropriadas por outros e novos grupos. Tais disputas ocorrem, especialmente, através de
imagens e de dispositivos que as operam. É o que se pretende desenvolver neste artigo. A EBA hoje pertence a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e completou, no ano passado, duzentos anos de história. Este ano de 2016 se encerrou com
um trágico e violento incêndio que inviabilizou o uso das instalações as quais a Escola se hospedava há algumas décadas. O
encontro da EBA com o Rio se cruza através das imagens que serão analisadas nesse texto. Uma forma diferente de acessar
a já conhecida história da chegada da Família Real Portuguesa a capital da sua principal colônia em 1808, a posterior Missão
Artística Francesa em 1816 e os entraves da irresistível modernidade nestas terras latino-americanas.
Palavras-chave: incêndios, modernidades latino-americanas, escola de belas artes, rio de janeiro
1. INTRODUÇÃO
O incêndio do dia três de outubro de dois mil e dezesseis despertou consigo fragmentos esquecidos do passado.1 Destes, dois
moveram esta investigação. O primeiro é: como poderia a Escola de Belas Artes ter sofrido em chamas, sem que o seu prédio
sofresse o mesmo, pois ele não existe? E o segundo: o fogo aconteceu no ano iniciado com as comemorações dos duzentos
anos da escola, marcados por terem começado com a “missão artística francesa”. Os caminhos cursados pela escola ao longo
dos dois séculos acompanham de perto a saga que esse país tem percorrido e, em certa medida, se correspondem em verossimilhança.
Este artigo está organizado em três partes além da introdução e da conclusão. Na primeira são apresentadas as estruturas e/
ou projeto de estruturas já utilizadas e/ou intencionadas pela EBA. Na segunda estão as imagens geradas por este trabalho, a
partir destas estruturas, que conecta os edifícios ocupados pela escola a cidade. E por fim, seguem os dispositivos sugeridos
para acessar as imagens disponibilizadas que adiciona às já apresentadas, questões entre a modernidade, a construção escravocrata da cidade, a conexão entre incêndios e a atualidade.
2. PROJETOS E PRÉDIOS
Nesta parte serão apresentados os projetos e prédios que a Escola de Belas Artes já ocupou através de textos, projetos e imagens. A região em torno da praça Tiradentes é o polo cultural mais antigo da cidade, ativado no início dos 1800 para receber
e entreter a corte real portuguesa. Lá está localizado o Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica (CMAHO) e, na parte de trás do
quarteirão ocupado pelo CMAHO2, está o terreno onde se localizava o primeiro prédio da Escola de Belas Artes. Hoje lá funciona
apenas um estacionamento privado de carros. Pode-se dizer que este é o primeiro de cinco (ou seis) prédios (e/ou projetos de
prédios) que já passaram pela trajetória da EBA:
1. Av. Passos, Centro. Inaugurado em 1826 em estilo neoclássico, desenhado pelo arquiteto da missão artística francesa
Grandjean de Montigny, foi construído para abrigar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, e inaugurou como Academia
Imperial de Belas Artes com o Brasil já como império independente de Portugal. Foi demolido em 1938 e nada foi construído
desde então no terreiro que hoje funciona como estacionamento de carros.
2. Av. Rio Branco, Centro. Hoje Museu Nacional de Belas Artes (MNBA). Construído em 1908 para abrigar a Escola Nacional de
Belas Artes após a inauguração da Av. Rio Branco3. Foi desalojada para o porão do edifício quando o museu passou a funcio1. O incêndio atingiu o oitavo andar do edifício Jorge Moreira Machado localizado na Ilha do Fundão. No edifício da Universidade Federal do Rio de Janeiro
funcionavam a reitoria e as pró-reitorias, a Escola de Belas Artes e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
2. O prédio do CMAHO também tinha certo protagonismo, pois abrigava o Conservatório de Música – atual Escola de Música também da UFRJ – e recebeu
temporariamente o Conservatório Dramático Brasileiro
3. A Centro da cidade do Rio de Janeiro passou por uma intensa reforma no início do século XX sob a gestão do prefeito Pereira Passos, na qual é criada a Av.
Rio Branco. Com o pretexto da modernização, despovoou-se o Centro da cidade, ao qual era atribuído a disseminação de doenças infectocontagiosas. Este
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nar. O MNBA passou a ocupar todos os “cômodos” após a escola ter sido compulsoriamente despejada na ilha do Fundão em
um de tantos projetos arbitrários ditatoriais4 que pretendiam enfraquecer o Centro da cidade dos “intelectuais”.
3. Edifício Jorge Machado Moreira5, Ilha do Fundão. Hoje incendiado, funcionam apenas alguns andares. Atualmente conhecido como a reitoria da UFRJ, foi construído para sediar a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo no início dos anos 1950. Esta
foi abrigar também a reitoria, e depois, também a EBA. O puxadinho, do puxadinho, do puxadinho… Com direito a aulas em contêineres, biblioteca com goteiras, salas inabitáveis devido a falta de estrutura. Hoje, após o incêndio, alguns poucos andares
funcionam, entre laudos e episódios que não dão muita certeza sobre estes poderem estar ocupados6… O sétimo ainda recebe
algumas pessoas da equipe do Museu Dom João VI, cujo acervo ainda está lá localizado. Apenas o oitavo andar foi atingido
pelo fogo e, os outros, pela água do rescaldo que foi o maior estrago.
4. Projeto a ser concretizado para prédio da EBA, Ilha do Fundão, anexo a reitoria. As obras iniciadas em 2010 tinham sua
previsão de inauguração para 2011. A Construtora Lytorânea Ltda. ganhou a licitação e era responsável por realizar os projetos
executivos. Meses após foram detectadas falhas no projeto de construção e as obras estão paradas desde então, sem data
para retomada das obras e muito menos para a inauguração.7
5. Diversas salas espalhadas por prédios de Letras, do Centro de Tecnologia e da Reitoria, Ilha do Fundão. Após o incêndio a
EBA tem funcionado em salas cedidas nos prédios de Letras e do Centro de Tecnologia, além dos quatro andares “autorizados”
para uso no Edifício Jorge Moreira Machado.
6. Projeto sugerido no Cais do Porto, Saúde. Um grupo de professores formou uma comissão, voluntariamente, para identificar
na cidade um prédio que pudesse passar a abrigar a escola por completo e dentro das opções averiguadas como disponíveis,
optou-se por um dos barracões localizados no cais do porto no bairro da Saúde.8
3. IMAGENS
Metodologicamente, utilizo Villém Flusser para produzir as imagens abaixo. Em seu livro Universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade ele descrimina os tipos de imagens técnicas a partir das suas dimensões. Para Flusser, a imagem é a
fixação de uma cena qualquer disponível. Quando um corpo está em movimento, objetos se aproximam e se afastam. Ao parar
um objeto com as mãos, percebe-se que é possível intervir nas cenas e, inclusive, fixá-las. A partir disso, disponho abaixo dois
grupos de imagens que produzi a partir dessa proposta metodológica de Flusser. Compreendi as cenas ocupados pelos prédios
e projetos atribuídos a EBA e selecionei como estão dispostas as suas verticalidades neste primeiro grupo de imagens:
Imagem 1

A ordem dos quadrados é respectiva a ordem de construções/projetos colocados acima. No primeiro há apenas o muro que
ocupa todo perímetro do quarteirão. No segundo há os três andares do edifício neoclássico ocupado hoje pelo Museu Nacional
de Belas Artes. No terceiro há os oito andares do clássico modernista Jorge Machado Moreira, na Ilha do Fundão. No quarto
está o edifício do futuro, a ser construído em anexo ao terceiro. No quarto está a ocupação dispersa da escola após o incêndio
prédio foi desenhado pelo arquiteto Adolfo Morales de Los Rios.
4. Em 1º de abril de 1964 o abriu sofreu um golpe civil-militar, cuja existência durou 25 anos.
5. O prédio recebeu o nome do arquiteto que projetou este e toda a cidade universitária da Ilha do Fundão. Foi planejado para receber a Escola de Arquitetura,
e destaca-se pela arquitetura moderna ao qual Jorge Machado Moreira estava vinculado vide sua participação no desenvolvimento de outro edifício de protagonismo nesta, que é o Palácio Capanema ou o antigo Ministério da Educação e Cultura do país. O projeto de Machado Moreira foi premiado na IV Bienal de
São Paulo (1957).
6. Há poucos dias a turma de História da Arte no Brasil II, com o prof. Marcus Tadeu, estava em prova e a sala foi evacuada devido a fortes tremores no chão
que atingiram a sala localizada no Pamplonão.
7. No dia 24 de novembro de 2014 alunos do curso de História da Arte e a professora Aline Couri, realizaram um happening, que contou com a participação de
outros professores, e trouxe para a discussão da cidade a não retomada das obras, em que inauguraram o prédio fantasma e tornaram ele acessível através
do recurso de realidade aumentada.
8. O projeto desenvolvido pelos professores Aline Couri, Ana Canti, Anael Alves, Angela Leite Lopes, Carlos Azambuja, Graça Lima, Henrique da Costa Souza,
Kenny Neoob, Marcus Dohmann, Marcus Lopes, Patrícia March, Robério Dias e Verônica Damasceno está disponível no link: https://sway.com/vWhSDiBwitZW0aPm.
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pelos prédios que lhe acolheram, além dos andares em uso na Reitoria. Por fim, outro projeto para um prédio futuro da escola,
que dessa vez sai da Ilha do Fundão e vai para o bairro da Gamboa na região central da cidade, em um dos armazéns do Cais
do Porto, próximo do Cais do Valongo.9
Cabe ainda suas aparições no serviço de mapas do Google:
Imagens 2 e 3

Imagem 4

9. Região utilizada durante o período colonial brasileiro como porto e mercado de escravos. Após resturação, foi indicada e reconhecida pela UNESCO como
patrimônio mundial em 2017.
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Estes mapas são interessantes pois permitem acessar estes edifícios – que existem, existiram ou ainda existirão – com uma
vista aérea e, ainda, integrados a região em que ocupam. Uma abstração que integra de uma forma diferente a disponibilizada
com as verticalidades anteriores.
4. DISPOSITIVOS
Os 202 anos da EBA coincidem com a trajetória desse território chamado Brasil, submetido progressivamente desde então por
uma História avassaladora ou uma modernidade inescapável. Esta última Lilia Schwarcz identificou deflagrada no início da
República
“O cenário que então se abriu era propício a todo tipo de utopia e projeção. A República surgiu alardeando promessas de igualdade e de cidadania – uma modernidade que se impunha menos como opção e mais como etapa obrigatória e incontornável.”
(SCHWARCZ, 2012: 19)
E Jacques Ranciére percebe ainda dois séculos depois, o que classifica como trama inescapável da história (RANCIÉRE, 2014,
p. 129). Uma modernidade forjada, experimentada de forma ambígua, seja como colônia da metrópole portuguesa, seja através
de uma cidade “adaptada” para estar a altura de receber o seu rei e, posteriormente, seus imperadores. Sugiro um recorte no
olhar sobre os eventos que determinaram os rumos percorridos pela escola, que, como disse acima, correspondem com certa
verossimilhança com os do país. Destes quais o incêndio foi o último dos dispositivos10. Dos seis prédios/projetos realizados/
utilizados para a EBA, o primeiro foi construído para este fim e não existe mais. O segundo foi construído para este fim, mas
foi tomado por outra instituição, e por fim de lá foi expulsa. O terceiro não foi construído para este fim, lhe foi emprestado
temporariamente, acabou ficando por décadas e de lá foi expulsa, junto com todos, pelo fogo. O prédio ainda existe. O que não
se pode dizer do quarto, que é apenas um projeto, que seria construído para este fim, mas não se sabe se realmente será e,
se sim, quando. Por fim a EBA segue sem rumo, abrigada em outros prédios. E existe ainda um último projeto de ocupação de
um armazém do Cais do Porto. Desaparecimento – Esquecimento – Promessa – Incêndio. Elias Thomé Saliba inicia o texto
Cultura / As apostas na República (2012) com uma citação de Olavo Bilac na Gazeta de Notícia de 9 de abril de 1903, que é um
importante vestígio para a elaboração da reflexão aqui realizada “O nosso mal tem sido este: quisemos ter estátuas, academias, ciência e arte, antes de ter cidades, esgotos, higiene, conforto”.
Para fazer as correspondências necessárias para que a presente proposta aconteça, irei evidenciar os dispositivos que sobressaiam sobre o país nos momentos em que a escola sofria as principais alterações no curso da sua trajetória. O projeto inicial
como Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios tinha sua motivação original em uma civilização da colônia, formando os seus
próprios artistas através do modelo francês de ensino e prática de arte, consolidado através de um modelo de escola de belas
artes.11 Uma colônia tropical foi invadida por uma corte e um grupo de artistas e intelectuais, todos fugitivos12, tentando tornar
a cidade um pouco mais palatável diante da barbárie desumana de escravidão que sustentava a metrópole portuguesa, bem
retratado por Debret13, um dos primeiros professores da escola. Em vias de se tornar um império independente, sem o empenho
de armas em guerra. Mais do que se instituir, se edificou prédios para instituir. Aqui encontra-se o dispositivo de edificação,
em um sentido vertical.
Em 1890, logo após o golpe militar que instaurou o sistema republicano no país, a escola se torna Escola Nacional de Belas
Artes. As edificações imperiais são ressignificadas. Um ótimo exemplo é a Praça Tiradentes, localizada a duas quadras do
primeiro prédio da escola, que é considerado parte da região da praça. Praça Tiradentes foi o último nome que a praça recebeu, dado pela república, em cujo centro há um monumento14 em que D. Pedro I cavalga em um cavalo segurando a primeira
constituição do país. O nome da praça carrega o “mártir” que enfrentou a administração da colonização portuguesa e, em cada
uma das quatro pontas da praça retangular foram adicionadas musas em alegorias que representam os valores republicanos:
lealdade, justiça, liberdade e União. Valores reforçados para exaltação da república e esquecimento do império. Chamo este

10. O termo dispositivo aqui é tomado a partir de Giorgio Agamben em seu texto O que é um dispositivo? (2014)
11. A EBA foi criada em Brasil de mão-de-obra escrava legalizada. Da mesma missão artística francesa vieram as famosas gravura de Debret – primo de
Jacques Luis David, pintor oficial de Napoleão – que retratam cenas do cotidiano escravocrata da cidade. Foi criada para dar um ar “civilizado” para a cidade
se adequar a vida de uma corte, que logo foi abandonada para se tornar um império. Entre as diversas fases que o país viveu, artistas se formaram na EBA
e produziram dentro desses contextos, inclusive construindo o acervo imagético das cenas oficiais da nação – que é compreendido, é claro, como uma das
funções do perfil de uma escola de belas artes. Os pintores Vitor Meirelles (1832 – 1903) e Pedro Américo (1843 – 1905) são exemplos. O primeiro realizou
Primeira missa no Brasil (1861) e Batalha dos Guararapes (1879). O segundo produziu Libertação dos escravos (1889) – pintado no Palácio Bandeirantes em
São Paulo – Batalha do Avaí (1877), O grito do Ipiranga (1888) e Tiradentes esquartejado (1893).
12. Muitas versões possíveis.
13. Jean Baptiste Debret também foi membro da Missão Artística Francesa e atuou como professor da Academia e também como diretor posteriormente. Em
seu livro publicado em 1831 em seu retorno a Paris Viagem Pitoresca e História ao Brasil apresentou cenas que construiu a partir de sua vivência no Brasil,
“chocante” pelas cenas cotidianas entre senhores e escravos.
14. Estátua equestre de D. Pedro I, encomendada por homenagem de seu filho D. Pedro II. Foi desenhada por João Maximiano Mafra e executada por Louis
Rochet. Filho e neto de D. João VI, rei de Portugal, os dois foram os únicos imperadores do país, após a proclamação da independência, sem uso de armas, em
1822. Já Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, foi o líder da revolta contra o imposto do quinto ainda no período colonial em 1789.
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dispositivo de troca pela apropriação, que será utilizado ao longo da história em outros contextos, nem tão distantes. Saliba
aborda as falsas promessas da República e da inevitável modernidade:
“A instabilidade e a indefinição geradas pelos primeiros anos governos militares e a consolidação da República com os governos civis mostraram que a realidade do Brasil estava muito distante das projeções da sua vanguarda intelectual: o regime continuou republicano na forma, mas oligárquico no conteúdo, e a sociedade se tornou liberal no vestuário, mas profundamente
conservadora na realidade.” (SALIBA, 2012: 241).
Bastando que se altere nomes, para determinar outra conotação e outro significado daquela “coisa” para a sociedade. Não é
tão surreal assim essa proposta, se considerarmos que a maioria das pessoas mal percebem que há um homem em cima de um
cavalo no meio da praça. Se percebem, não sabem quem é. Muitos especulam que seja Tiradentes. A praça Tiradentes talvez
seja um excelente exemplo pra perceber o rearranjo dos atores na nova cena no mesmo cenário.
O início do século XX é marcado por muitas transformações na geografia da cidade. Especialmente no centro da capital, é possível verificar as reformas mais radicais. O início dessa terceira mudança está no deslocamento da escola da Av. Passos para
a recém inaugurada Av. Rio Branco em 1904 como Av. Central. Seguida de severas realocações no Centro: diversos prédios
vieram abaixo (inclusive o primeiro prédio da escola em 1938). Mas não somente prédios, vieram também morros e tudo que
estava acima deles. A primeira camada de inscrições no terreno do Centro, realizada por oficiais militares e eclesiásticos e
pessoas comuns, sobretudo escravizadas, no início da colonização, foi removida ao longo das sucessivas remoções e deslocamentos. E junto com as casas também se foram as pessoas. O Centro mudou radicalmente em relação a visualidade, hábitos e
vivências a partir de então. Esqueceu-se muito também. Difícil fazer esquecer o que é visto e habitado. Claro que o discurso era
o da modernização, mas em sua tangente havia os “benefícios”. Quando não há o que ser lembrado, edifica-se para o futuro. E
também para quem interessa, para quem ficou e não foi removido pela cidade nova que estava em construção, sendo empurrado para as periferias. Este é o dispositivo da borracha, do apagamento, que dá uma “nova chance” para a cidade ser construída,
como novos objetivos e personagens. Superando o passado desagradável. Aqui os dispositivos – esquecimento – por parte da
escola, coincide com o – apagamento – sofrido pela escola.
Em 1937 a escola passa a funcionar no porão do prédio da Av. Rio Branco. A escola tem um valor secundário ao museu que
demandava as salas de maior destaque do prédio. Não há problema em se localizarem no porão. O Museu Nacional de Belas
Artes é criado dentro de uma nova leva de edificações institucionais no país, mas desta vez com ambições “continentais”.
Constroem-se políticas considerando todo o território nacional, de forma que fossem padronizadas as relações trabalhistas,
escolares, de saúde e segurança. É nesse momento em que as – hoje destruídas – mínimas leis que regiam o trabalho no país
foram consolidadas, assim como a primeira versão do atual IPHAN15. Mas, é importante deixar aqui ressaltado que se tratava
de um outro momento de “exceção” por aqui, o Estado Novo ou a ditadura de Getúlio Vargas. Portanto, a criação do MNBA era
parte do plano de constituição de políticas nacionais, inclusive no âmbito da arte. Todos os países de respeito possuíam seus
museus. Com o Brasil não deveria ser diferente. Um local que abrigasse o acervo de cenas que integravam a história brasileira.
Quando a escola é transferida do Centro para o prédio da FAU/Reitoria na Ilha do Fundão, o Brasil se encontrava em um “novo”
período de “exceção”: a ditadura civil-militar de 1964. Desta vez, o dispositivo que, de certa forma, acumulava os já passados,
não tratava apenas de uma troca por apropriação, ou um apagamento, mas também uma desarticulação de um “triângulo” de
resistência contra os militares que funcionava naquela região. Em torno da praça Cinelândia estavam, além do MNBA, o Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro e o restaurante estudantil Calabouço. A região era alvo de diversos protestos e manifestações contra o regime, e estes espaços funcionavam ora como organização, ora como fuga após a truculência. No dispositivo
da remoção, a primeira ponta desfeita foi o restaurante estudantil. Realocado perto do Largo da Carioca, foi protagonista do
primeiro assassinato assumido pela polícia na ditadura, o estudante Edson Luís de 17 anos. O restaurante deu lugar ao viaduto do Calabouço, construído junto as vias expressas do aterro do Flamengo, utilizada desde então para chegar de carro ao
MAM-RJ. A escola foi a segunda ponta da desarticulação, e o MAM foi o último, através do incêndio do dia 8 de julho de 1978.
O dispositivo da – desarticulação – aqui se soma ao dispositivo – promessa.
Desde então a EBA se tornou uma escola nômade, apenas com a promessa de local próprio, a qual não se realizou até hoje.
Com o incêndio passa a funcionar “pulverizada”, em salas dispersas pelos prédios de Letras, do Centro de Tecnologia e, por fim,
da própria Reitoria. Cujos alguns andares foram liberados, mesmo sem certeza total da segurança para que isso ocorresse.
EBA – 1) Desaparecimento 2) Esquecimento 3) Promessa 4) Incêndio
Centro – 1) Edificação 2) Troca por apropriação 3) Apagamento 4) Desarticulação
Os dispositivos encontrados nas viradas das fases da EBA e do Centro da cidade do Rio de Janeiro giram em torno da
inscrição na história e no tempo, através de uma manutenção da institucionalização que se faz através de construções ou
destruições/desconstruções. É importante que se compreenda essas construções ou as destruições, não como realizadas e compreendidas de forma óbvia, mas nas entrelinhas. Ora se constrói o sentido especificamente – constrói-se para
fazer visível a instituição –, ora se constrói o sentido de forma ampla, que englobe aquele anterior, fazendo com que seja
esquecido, objetivamente ou não. O esquecimento substitui o sentido específico anterior, quando é embalado por sentido
15. Criado em 1937 como Serviço do Patrimônio Histórico e Nacional (SPHAN), a partir de reivindicações e debates de intelectuais como o então ministro da
cultura Gustavo Capanema e o poeta Mário de Andrade. Getúlio Vargas governou o país por quase 20 anos, inicialmente de forma fascista, e nos últimos ano
foi eleito. Seu governo fascista perseguiu e assassinou a esquerda do país, fazendo, inclusive, parceira com o nazimo de Hitler.
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amplo. Por exemplo, o desmantelamento do “triângulo” crítico que estava em torno da praça da Cinelândia. O restaurante
Calabouço teve de ser removido para dar lugar a um viaduto, fundamental para o funcionamento da via expressa do aterro,
que se inaugurava. A EBA foi para a Ilha do Fundão, pois lá estarão no futuro todos os cursos da Universidade do Brasil. E o
MAM, infelizmente sofreu um incêndio, sobre o qual não havia tempo para se refletir, estava-se ocupado em reconstruí-lo.
Infelizmente, diante dessas ocasiões amplas, o “triângulo” foi desarticulado, mas não seria esse o objetivo, como poderia
ter-se alegado, com absoluta compreensão geral.
Mas o incêndio, o último dos dispositivos, é também diferente de todos. Coincidência ou não, em uma mesma linha de
relações, as chamas do MAM inauguram uma série de outras. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi um pilar fundamental no desenvolvimento da obra de Hélio Oiticica, artista cujo o centro de arte citado no início do texto homenageia,
e cujo acervo de lá foi retirado em agosto de 2009 para pegar fogo em seguida, na nova sede no bairro do Jardim Botânico,
em outubro. Nos anos seguintes dois acervos particulares também ficaram em chamas: o de Niomar Moniz Sodré, figura
protagonista no perfil que o MAM assume, e o de Jean Boghici, colecionador de arte que possuía seis dos trabalhos de
Torres-García que estavam em cartaz na ocasião do “sinistro” do MAM. Essa sequência se encerra com o incêndio da EBA
ano passado, onde, apesar do acervo de obras não ter sido atingido, o acervo humano, que faz com que exista e resista, foi
absolutamente afetado.
É interessante pensar na emergência do fogo em tantos espaços institucionais e representativos dessa cidade. Cidade que foi
capital do país por tanto tempo, cujas instituições mais representativas estiveram por tanto tempo aqui localizadas. Antes de
pensar especialmente sobre o fogo, é necessário aqui pensar sobre, como diz a poeta, digamos, pós-surrealista Annie Le Brun
em conferência realizada em 1989 em Bruxelas, intitulada O sentimento da catástrofe: entre o real e o imaginário, que identifica
uma insistência do século XIX europeu em fazer referência a catástrofe “Mas pode-se também enxergar, na própria constância
da referência à catástrofe, as imagens que a época escolhe inconscientemente para si, a fim de figurar a ameaça que ela pressente sob as perspectivas reconfortantes de uma razão triunfante” (p. 43). Pode-se talvez dizer que a cidade do Rio de Janeiro
está em fogo com recorrência nas últimas quatro décadas, sendo talvez a imagem do fogo emergente e, em seguida da água
que soluciona e que consolida a destruição, que a época escolheu para si.
Por um lado, importa que aqui seja evocado, é que há certa beleza no fogo, alguma fascinação oriunda da sua imagem calorosa, violenta, que se impõe e alastra, devastando o que pode alcançar. Novamente um paralelo com o incêndio do MAM, não é
coincidência a narrativa de um prédio moderno em chamas construído sobre um aterro. Tanto o prédio desenhado por Affonso
Eduardo Reidy como o de Jorge Machado Moreira são prédios modernos construídos sobre aterros, respectivamente, o Aterro
do Flamengo e a Ilha do Fundão. Institucionalmente a EBA e o MAM costuram-se e entremeiam-se como escolas, entre movimentos realizados por professores e alunos diversos, na cidade. A antiga capital protagonizou as circulações e articulações no
que costuma-se chamar “modernidade brasileira” – suspeito que por faltar de um nome mais próprio, mas que ainda não sei
dizer qual seria mais interessante e nem o porquê.
Esses incêndios merecem análise sob diversos olhares, desolhares, perspectivas e desperspectivas. Não poderão ser desenvolvidas a fundo aqui, mas cabe salientar, que assim como o incêndio do MAM, o incêndio da EBA não foi acidental, mas faz
parte de um projeto. Não pretendo aqui dizer que o incêndio foi intencional, articulado por A ou B, mas, enquanto projeto, o
incêndio faz parte de um projeto de precarização do ensino público, entre tantos outros projetos. Não é fácil o cenário que
vivenciamos. De um lado a EBA incendiada e, mais uma vez, desalojada. A Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro
e tantas outras universidades públicas com a falência declarada. E, por outro lado, empresários do ensino privado assediam a
população, se autocolocando como únicas/últimas opções.
Essa conversa toda pode descambar para a seguinte conclusão: uma escola de belas artes hoje é traço da permanência da
estrutura colonial. Porém a apropriação talvez seja também a chave para um contradispositivo. A subversão da estrutura
quando, por exemplo, a EBA é “invadida” pelos estudantes cotistas e pelos novos cursos de história da arte e de conservação
e restauração, criados pelo Reuni16 em 2009 – políticas que foram encaradas por alguns como um peso, a partir da chegada
de tanto alunos. Apesar disso tudo… entre tantas idas e vindas, construções e desconstruções, a EBA resiste e re-existe! Entre
tantas insatisfações, desmobilizações e disputas, a escola está aí. Entre tantas tradições, se mantem como ponto de origem
de muitos que contribuem com a produção artística contemporânea do país – quando as relações entre arte e academia foram
reorganizadas, ela se manteve como possibilidade, alternativa de acolhimento de pesquisas dispersas.
5. CONCLUSÃO
Para encerrar, trago para contrapor aos dispositivos aqui apresentados, a ideia de encarnação que Marie José-Mondzain identifica no imaginário contemporâneo a partir de fontes bizantinas católicas que ela investiga. Sendo a imagem a disponibilização apenas de um recorte do espectro que a origina, este se faz presente e se torna possível através dos corpos que juntos
se tornam apenas um corpo e o encarnam. O imaginário moderno francês é encarnado na colônia portuguesa com especificidades. Aqui não se tratava de uma metrópole europeia que se inspirava em Paris, mas de uma colônia da América do Sul que
assim estava forjada para abrigar a sua corte. Mas não deixava de ser colônia. Se até então a corte não era obrigada a conviver
com a exploração que sustentava os seus luxos, ela passou a ter que habitar junto com toda a miséria, clima e comportamento
16. O projeto de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) foi criado em 2003 no governo Lula, como o objetivo de aumentar o acesso e
a permanência na educação superior. Através deste foram criados, na EBA, os cursos de História da Arte e de Conservação e Restauro.
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coloniais. Esse imaginário encarnado na série de instituições inauguradas para estar a serviço da coroa foi possível através da
exploração e genocídios de povos africanos, indígenas e seus descendentes no país. Tal imaginário é perfeitamente encarnado
através dos prédios, projetos e imagens da escola.
A modernidade não se faz presente nas terras latino-americanas apenas quando os países começam a se industrializar. Ela se
faz presente quando estes são as colônias que sustentaram a industrialização dos outros. Apesar de ser colônia de Portugal,
estas terras estiveram endividadas por anos com a Inglaterra. A modernidade tida como irresistível que arrasta e carrega consigo todos que estiverem pela frente, sendo inescapável, assim foi muito antes dos meados da segunda metade do século XX
no Brasil, quando o país alcançou a sua industrialização. Por fim, a “insustentabilidade” da EBA entre prédios existentes, que
existiram ou ainda por vir, é uma imagem que presentifica os sopros dessa ideia que não evaporou simplesmente e se foi, mas
que deixou marcas visíveis.
O conceito de transfiguração da história torna acessível a imagem inacessível, o ente, o espectro. O que Benjamin afirma como
a configuração de tensões das forças que disputam a construção da história.
Encerro este artigo em um momento peculiar pelo qual passa a cidade. A realidade escravocrata que protagonizou a construção da cidade teve um grande passo na direção de seu reconhecimento há poucos dias com a designação da Unesco elevando
o Cais do Valongo a Patrimônio Mundial.
Deixo ainda uma breve indicação de como a ditadura com o incêndio do MAM, a remoção da EBA para o Fundão e a transferência da capital brasileira para a cidade de Brasília e a progressiva retirada das instituições para centro-oeste do país, deixou a
cidade em crise econômica, que se agrava hoje, passadas algumas décadas, em cuja última, a cidade esteve sob administração
do terrível Partido do Movimento Democrático Brasileiro que radicalizou a corrupção toda a articulação do estado com a sociedade. Após uma edição de Jogos Panamericanos (2007), Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016), o estado declarou falência. Seus servidores tem salários atrasados, as universidades e hospitais ameaçam fechar, tornando o estado do Rio símbolo
da crise econômica que assola o país, após os anos de crescimento e resistência ao cenário de crise econômica enfrentados
no exterior durante o governo federal do Partido dos Trabalhadores com Luís Inácio Lula da Silva.
Por fim, a cidade deve se reinventar. Os lugares devem ser ressignificados. As memórias organizadas, debatidas e divulgadas.
Devidamente enfrentadas talvez seja possível seguir e enfrentar outros caminhos. Ainda muito distante é claro.
A EBA pegou fogo, mas não o seu prédio. Como aquela visita inconveniente, foi jogada na chamada reitoria para passar
alguns anos e lá tem estado por décadas. O prédio da EBA se mantém intacto, no papel de onde nunca saiu, apesar de
ter sido inaugurado. Hoje é possível ver um banner que “imita” a fachada do prédio original, no que seria a sua lateral,
que hoje é a Travessa Belas Artes. Dele nada restou além do frontão que está no Jardim Botânico, conforme informam
diversos textos sobre a escola. Quando estiver pelo Centro, dê uma caminhada pela região, do google maps é mais visível.
Do primeiro prédio também resistiram o espaço ocupado por este, é gritante, no contraste com o entorno, o vazio que
permanece por todo o quarteirão. Na “entrada principal” do prédio, que dava pra Av. Passos, olhe para o chão. As mesmas
pedras continuam por lá.
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RESUMO
Este artigo trata de duas possíveis aproximações entre as videoinstalações Si loin mais pourtant si près [So far and yet so close] e Espelho Diário, de Rosângela Rennó e a obra cinematográfica do documentarista Eduardo Coutinho. Com essa análise,
verificamos as possiblidades de construção da narrativa audiovisual através da montagem tanto no cinema documentário
como no cinema de museu ou galeria. Com isso emerge a questão da verdade dos testemunhos orais que estruturam vários
documentários e de um caráter ficcional da memória. Verdade e alteridade são dois temas centrais do gênero documentário,
mas não no cinema de museu e galeria.
Palavras-chave: videoinstalação; cinema de museu; documentário; testemunho; narrativa
ABSTRACT
Game of mirrors – Two approachs between Rosângela Rennó e Eduardo Coutinho
This article deals with two possible approaches between Rosângela Rennó’s Si loin mais pourtant si près [So far and yet so close]
and Daily Mirror, and the cinematographic work of the documentarist Eduardo Coutinho. With this analysis, we verifiy how audiovisual narrative can be build in the editing process, in both cases: documentary and museum or gallery cinema. This raises
the question of truth in oral testimonies - that support many documentary films - and a possible fictional aspect of memory.
Truth and alterity are two central themes of the documentary genre, but not in the museum and gallery cinema.
Keywords: art video; cinema; documentary; oral testimony; storytelling
1. INTRODUÇÃO
Cinema e arte se inspiram mutuamente. Quando se trata do gênero documentário, identificamos como fortes influências, primeiramente, o cinema soviético de Dziga Vertov, nos anos 1920; depois, na década de 1960, o cinema experimental de Andy
Warhol e o de Jonas Mekas, entre outras associações possíveis. No Brasil, alguns pioneiros dessa mistura são Anna Maria
Maiolino, Antonio Dias, Antonio Manoel e Arthur Omar.
A partir dos anos 1990, com a grande acessibilidade aos equipamentos de vídeo analógicos e digitais, artes visuais e cinema se
reaproximam e a fronteira entre os dois campos do cinema documentário e do cinema de museu ou de galeria ficou ainda mais
porosa. Alguns documentaristas começaram a adaptar seus filmes para galerias e museus, como é o caso da cineasta belga
Chantal Akerman, e outros ampliaram seu campo de criação e atuação, como Agnès Varda e Raymond Dapardon, na França; e
Eder Santos, Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, Kiko Goifman, Lucas Bambozzi, Sandra Kogut, entre outros, no Brasil.
Rosângela Rennó, em sua obra, questiona o destino e o uso das imagens, abordando temas como memória/esquecimento,
saturação imagética na contemporaneidade, obsolescência de materiais e de afetos. As operações mais frequentes no método
artístico de Rennó são: a coleção, o arquivamento, o ocultamento e a ressignificação das imagens e dos materiais, criando
novas narrativas para imagens abandonadas ou novas imagens para histórias abandonadas. Uma de suas estratégias é provocar o apagamento do primeiro referencial, para que as imagens ganhem visibilidade de outra maneira, sempre priorizando
a questão estética1.
Nesse trabalho veremos como o cinema documental de Eduardo Coutinho pode ter influenciado a obra Si loin mais pourtant si
près [So far and yet so close] (2008), primeiro documentário de entrevistas de Rennó. E que aproximações podemos identificar
entre Jogo de Cena (2007) e Espelho Diário (2001), dos mesmos autores respectivamente.
1. RENNÓ apud MAUAD, in GERALDO, 2014: 153.
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2. MONTAGEM COMO CONSTRUÇÃO DE NARRATIVA NO DOCUMENTÁRIO
Se a montagem audiovisual é um “método de organização do mundo visível”, como afirma Vertov2 (PELECHIAN, in: LABAKI,
2015: 164), no campo do cinema documentário, essa afirmação é ainda mais contundente, uma vez que os filmes desse gênero, geralmente, não contam com um roteiro prévio, porque dependem de acontecimentos reais que se desenrolam diante das
câmeras.
O material filmado para o documentário é sempre muito mais amplo do que os cem minutos convencionais de um longa-metragem. Então, não é incomum que, durante o processo de montagem, abra-se mão de um evento inteiro que não combine com
o resto do filme, de um personagem que destoe da história que o diretor prefere contar ou de tudo o que não seja essencial
para compor o conjunto, que deverá constar no tempo convencional do filme. Assim, o roteiro de um documentário se faz efetivamente na montagem, quando o material filmado é selecionado, filtrado, ordenado e combinado. Eduardo Coutinho ratifica
este pensamento:
Quanto ao roteiro, devo dizer que na verdade nunca fiz, se não escrevo nem sinopse! Nesse tipo de documentário o roteiro é
feito na etapa de edição, na montagem. É por isso que se filma em um dia e a montagem dura três ou quatro meses. É preciso
aprender com o material que tipo de filme você fez, pois você ainda não sabe. É o material que vai nos ensinar e vai fazer com
que entendamos isso. (COUTINHO, in: MOURÃO e LABAKI, 2005: 202)

3. EDUARDO COUTINHO
Não se pode pensar em documentário no Brasil sem se deter em Eduardo Coutinho, um dos maiores nomes do gênero no
cinema brasileiro. É comum dizer-se que Coutinho dá voz ao outro, mas, mais do que isso, ele dá ouvido ao outro, dá atenção
à história que o entrevistado conta, independente de sua veracidade ou fidelidade ao real, em “uma experiência de igualdade
utópica e temporária” (COUTINHO, apud, LINS, 2004: 107), que desloca o entrevistado do lugar de objeto do documentário para
o de sujeito de uma história.
Para chegar a esse resultado, Coutinho criou, ao longo de sua carreira, um método de trabalho que consiste em filmar com
dispositivo3, ou seja, limitar o escopo de sua filmagem no espaço e no tempo, uma espécie de “prisão”, como ele mesmo denominava (LINS, 2004: 101), para explorar os assuntos que o instigavam: religiosidade popular, classe média, vida no lixão ou na
favela etc. Sua equipe de pesquisadores procura os personagens do filme de acordo com a premissa lançada, entrevistando
diversas pessoas e avaliando a fluência do discurso, o talento para contar boas histórias e a desenvoltura diante da câmera,
ou seja, quem funcionaria bem em um filme feito basicamente de entrevistas. Depois, a equipe de filmagem se prepara para
gravar todas as entrevistas dos personagens escolhidos em um período de tempo pré-determinado. A invenção de cada um
desses dispositivos/prisões é, no cinema de Coutinho, mais importante do que o tema do filme ou do que a elaboração de um
roteiro, que acaba por se estruturar na montagem.
Coutinho foi reduzindo radicalmente o uso imagens de cobertura ou ilustrativas ao longo do tempo, e sempre questionando
essa necessidade: “Porque as pessoas que fazem cinema não se perguntam: até que ponto eu posso e devo usar essas imagens, até que ponto necessito de uma imagem ou não, até que ponto necessito desta imagem e deste som?” (COUTINHO apud
LINS, 2004: 118).
Essa combinação ética-estética do cinema de Eduardo Coutinho, em que predomina a palavra falada sobre a imagem ilustrativa, o som casado com a imagem, a força da expressão discursiva e facial de quem fala, influencia diversas vertentes da
produção audiovisual brasileira, inclusive o cinema de museu ou galeria e, mais especificamente, a videoinstalação, de Rennó,
Si loin mais pourtant si près [So far and yet so close].
Si loin mais pourtant si près [So far and yet so close] é composta de dois filmes paralelos, exibidos em telas posicionadas lado
a lado. Na tela da esquerda, com imagens em tons de sépia, falam Rosie Harris, Roland Cheramie, Dutie e Normam Templet,
personagens de origem cajun. Na tela da direita, as imagens têm tons de azul, e nela vemos Bruce “Sunpie” Barnes, Lili e John
Norbert, de origem créole. Todos descendentes de imigrantes que cresceram em Nova Orleans e que preservam o uso da língua
francesa – aprendida com os pais e principalmente com os avós – no seu dia a dia.
4. MONTAGEM COMO CONSTRUÇÃO DE NARRATIVA EM SI LOIN MAIS POURTANT SI PRÈS [SO FAR AND YET SO CLOSE]
A montagem/edição Si loin mais pourtant si près [so far and yet so close] obedece, em parte, aos mesmos princípios básicos do
documentário cinematográfico. Ela opera, primeiro, na seleção dos trechos das entrevistas que compõem a obra, depois na organização das entrevistas. Há ainda a operação de combinar os trechos, invertendo a ordem do material gravado: na gravação,
2. Nota de Labaki: Dziga Vertov, Stati, dnevniki, zomisli [Artigos diários, projetos], 1966: 97.
3. O termo dispositivo usado aqui tem um significado bem diferente do usado no capítulo 1. Aqui o termo remete a regimes de enunciação, formas de fazer
ver e falar presentes nestes filmes e vídeos; lá, trata da composição de um sistema que reúne as dimensões arquitetônica, narrativa e psicológica. Aqui,
aproxima-se da definição foucaultiana que trata das redes ou relações, que se estabelecem entre discursos, instituições, espaços, técnicas, regras, o dito e o
não-dito de uma época específica, produzindo “mundos”, “sujeitos”, “objetos”. (LINS in: MACIEL, 2009)
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a artista começa a entrevista pela receita e, no vídeo editado, a receita fica no final. Mas essa montagem/edição lança mão de
outros recursos técnicos, às vezes, rejeitados no cinema documentário que, majoritariamente, cuida de manter certa crueza
estética em busca de reafirmar a fidelidade à verdade/realidade retratada. Referimo-nos aqui à colorização e à camada de palavras e frases acrescentadas à imagem dessa videoinstalação. As frases que cruzam as telas têm papel diferente das legendas
comuns: primeiro, porque aparecem em francês e inglês, que são as duas línguas que os personagens alternam nas entrevistas
e que são usadas na Luisiana, portanto não funcionam como recurso auxiliar de tradução; segundo, pela posição que ocupam
em relação à imagem – no meio da tela e não na borda – ou seja, elas aparecem como um componente visual da obra.
A montagem está presente também nos aspetos sutis; as imagens em movimento, que se sucedem quando os personagens
estão falando, são encadeadas por cortes secos (jump cuts), mas as imagens congeladas se substituem lentamente por fusões
muito longas. A combinação de tais recursos dirige a atenção do espectador para o personagem que fala.
Nos últimos cinco minutos do vídeo, quando os personagens dão a receita do roux, as duas telas “falam” ao mesmo tempo
e suas falas se misturam, as palavras escritas também aparecem simultaneamente, mas, desta vez, na tela correspondente
à da fala, ou seja, as palavras azuis e amarelas do discurso créole se sobrepõem à imagem azulada, na tela da direita; e as
palavras vermelhas e amarelas aparecem na tela da esquerda sobre a imagem em tons de sépia. Essa simultaneidade causa
certa confusão sonora e um excesso de informação visual que marcam justamente a semelhança das duas culturas, que tem
um passado, uma memória em comum, mas de certa forma renegado pelos dois grupos que se consideram bem diferentes.
A possibilidade de exibição em duas ou mais telas nos museus e galerias acrescenta o elemento espacial à montagem cinematográfica, abrindo novos caminhos para a obra, ou seja, se a montagem organiza e encadeia os acontecimentos audiovisuais
em uma sequência temporal, com a entrada do elemento espacial, as possibilidades dessa organização também se multiplicam e se orientam nesse sentido.
Em Si loin mais pourtant si près [so far and yet so close], há ainda o uso das cores que, se por um lado reforçam a divisão entre
os dois grupos culturais, por outro harmonizam sua coexistência, suavizando a imagem e promovendo sua intercessão por
meio da cor aplicada também ao texto, que faz com que palavras vermelhas de um personagem cajun cruzem a imagem azul
de um créole e vice-versa. Neste sentido, a montagem audiovisual reengendra, na videoinstalação, o diálogo entre as duas
“etnias”, presente constantemente no ambiente cultural da Luisiana. Ela proporciona ao espectador a sensação da mistura dos
povos (francês e africano) nas línguas mestiças que têm sonoridades muito parecidas e das memórias comuns, mas também
conservam, cada uma por seu lado, algumas particularidades trazidas dos idiomas originais, de memórias ancestrais.
5. ESPELHO DIÁRIO: ACÚMULOS E REFRAÇÕES
Espelho Diário (2001), outra videoinstalação de Rennó, é formada por dois vídeos projetados em ângulo que varia entre 90º
e 120º, onde 133 Rosângelas falam ao espectador sobre um determinado evento de suas vidas. Quase todas olham diretamente para a câmera e assim olham também para o espectador. Na projeção à direita, a Rosângela da vez conta sua história,
na projeção à esquerda, com a imagem invertida latitudinalmente, a personagem reflete sobre o mesmo evento. O ângulo da
projeção gera uma visualidade de espelho, ao mesmo tempo que envolve o espectador. Há também a data – dia e mês do ano
das Rosângelas – que aparece na parte superior da projeção e a data do reflexo aparece espelhada acompanhando a imagem.
O som de cada projeção vem de um alto-falante posicionado na lateral externa da tela, o que traz a sensação de espacialização
do áudio, ou seja, as Rosângelas-imagem falam sempre à direita e as Rosângelas-reflexo, sempre à esquerda, alternadamente.
A obra se originou de coleção de notícias de jornal envolvendo mulheres de nome Rosângela feita pela artista durante quase
dez anos. Na segunda etapa, Alícia Duarte Penna transformou os textos jornalísticos em diário íntimo, desdobrado em fato
e comentário, acrescentando às notícias originais um viés ficcional. Posteriormente Rennó interpretou e gravou todas as
Rosåingelas.
5.1. Montagem: a quarta camada
A principal característica da montagem audiovisual de Espelho Diário é a espacial, desdobrada pela exibição em duas telas. A
montagem horizontal já estava, de certa forma, predeterminada pela cronologia do ano que as reúne, pela ordem das datas de
publicação da notícia no jornal, considerando apenas as informações de dia e mês. O elemento espacial demanda a montagem
de dois filmes paralelos, entre os quais precisamos equilibrar as durações, para que cada Rosângela-imagem coexista com seu
reflexo, para sincronizá-las foram usados os mais variados recursos de tempo da edição de vídeo, como slow motion, aceleração, congelamento do quadro etc. (ou combinações de dois ou mais destes recursos). Alguns reflexos extrapolam sua data e
perduram durante a Rosângela-imagem seguinte, indicando que algumas reflexões continuam para além do fato em si. Outro
recurso de edição eletrônica presente durante a quase totalidade do vídeo é o espelhamento da imagem gravada que aparece
na projeção da esquerda, a da reflexão – o espelho das Rosângelas –, ou seja, a imagem é invertida lateralmente, sempre que
uma Rosângela aparece no “reflexo”. O mesmo efeito é aplicado ao texto da data sobreposto à imagem.
Espelho Diário, a exemplo de outras videoinstalações com duas telas ou projeções, essa projeção-espelho (à esquerda) é uma
espécie de devir da projeção-imagem (à direita), mas é também uma memória inventada já que extrapolam a notícia original.
Além disso, a obra é exibida em loop, reforçando a circularidade do tempo e o ciclo da vida cotidiana das personagens.
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6. JOGOS DE ESPELHOS
O formato de Espelho Diário a afasta do cinema, a começar pela multitela, com dupla projeção angulada, depois por sua sua
narrativa fragmentária, construída com breves monólogos e reflexões das protagonistas, e, principalmente por vermos uma
única atriz em cena performando todos os personagens e olhando diretamente para a câmera na maioria dos casos. Características que não preenchem os requisitos comumente verificados na linguagem cinematográfica.
De novo, é Eduardo Coutinho, com o filme-ensaio4 Jogo de cena (2007), que se relaciona com a videoinstalação de Rennó,
apresentando diversos pontos de aproximação possíveis.
Para realizar esse filme, Coutinho subverte seu método usual de dispositivo-prisão, a começar pela pesquisa de personagens,
que não é feita no corpo a corpo, mas através de um anúncio publicado em jornal, convocando mulheres que “tenham histórias
para contar” – identificamos aqui o primeiro ponto de contato entre o filme e a obra de Rennó, as histórias de mulheres. A
equipe de pesquisa seleciona as mais aptas dentre as candidatas que se apresentam, e, com as histórias em mãos, gravam
entrevistas com as personagens reais e com atrizes interpretando as mesmas histórias. Essa é a segunda subversão, uma vez
que os filmes de Coutinho, até então, se baseiam apenas em testemunhos pessoais. O terceiro ponto que distingue esse filme
dos documentários do diretor é que, dessa vez, a filmagem não é feita nas locações habitadas pelas personagens, mas em um
teatro vazio, ou seja, o palco como cenário, território original das representações, com a câmera apontada para a cadeira da
entrevistada, e também para as cadeiras da plateia. Todas as entrevistas são feitas, mais ou menos, no mesmo ângulo, com
variação apenas de enquadramento, e valorizando bastante os planos fechados no rosto das entrevistadas, o chamado big
close up5, mais uma característica comum com Espelho Diário, em que o close e o super close são muito usados por Rennó.
A entrevista que abre Jogo de cena é a de Mary Sheila, uma atriz pouco conhecida na época, e ela fala, justamente, de seu
sonho de ser atriz e das dificuldades que enfrentou para realizá-lo. Em seguida, vem Gisele contando sobre sua vida afetiva,
e é aí que Coutinho surpreende completamente o espectador, cortando para outra mulher, Andréa Beltrão – uma atriz muito
conhecida de cinema, teatro e televisão – que dá sequência ao testemunho de Gisele como se fosse ela mesma a protagonista
daquela história e daquela memória, quer dizer, a personagem muda e a história segue inalterada. A partir desse depoimento,
a narração das histórias das “mulheres comuns” passam a ser divididas entre elas e outras duas atrizes, Fernanda Torres e
Marília Pêra, tão conhecidas quanto Andréa Beltrão. Mais adiante, aparecem ainda outras personagens, que contam suas
histórias sem alternar com interpretações de atrizes, mas a dúvida sobre quem é realmente “a dona da história”, já se instalou
no espectador, uma vez que aquelas depoentes também podem ser atrizes (desconhecidas) interpretando papéis. Posteriormente, Andréa Beltrão e Fernanda Torres voltam com o que parecem ser seus testemunhos pessoais, mas como saber? Não há
mais garantias de autenticidade, o pacto de verdade entre documentarista e público está desfeito. É interessante notar como
Coutinho lança a premissa do filme pela escolha do teatro como cenário e no primeiro depoimento, que é verdadeiro, no qual
Mary Sheila reflete exatamente sobre a profissão de atriz. As outras atrizes também fazem reflexões sobre a qualidade de suas
atuações, se estão verossímeis ou não, sobre o grau de dramaticidade investido etc.
A dinâmica da montagem é crucial para a construção narrativa de Jogo de cena.
Variantes da montagem do filme articulam de outras formas a inserção de entrevistas nessa dinâmica de identidade e diferença, evidenciando o quanto as performances das personagens que falam de si em chave autobiográfica e as que resultam
do trabalho de atrizes desconhecidas que interpretam a partir de um script produzem o mesmo efeito de verossimilhança,
autenticidade e convencimento. (XAVIER, in: OHATA, 2013: 619)

Com esse filme, Coutinho põe em questão o grau de verdade dos testemunhos no documentário, a representação e a relação
das personagens com a exposição diante da câmera. De certa forma, ele ressignifica sua filmografia, sempre baseada nas
verdades individuais transmitidas pela oralidade.
Jogo de cena e Espelho Diário se aproximam por suas narrativas fragmentárias, que reúnem várias histórias reais/factuais
de mulheres – abordando questões pessoais e do feminino – que passam por processos (diferentes) de ficcionalização para
serem interpretadas por outra(s) mulher(es). Sendo assim, são duas obras que esfumaçam as fronteiras entre a memória e a
invenção, o real e a ficção, revelando como ela pode ser tênue no campo narrativo e no artístico. Elas se aproximam também
pelo viés reflexivo, que, no caso de Espelho Diário, é totalmente ficcional, e, no de Jogo de cena, desdobra-se em, pelo menos,
três níveis: as reflexões das atrizes e das não-atrizes sobre suas performances; a do documentarista, sobre o documentário
baseado em entrevistas; e a reflexão que o filme propõe como ensaio, que é sobre a verdade e o real.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esse artigo podemos verificar como a narrativa pode ser e é construída no processo de montagem audiovisual, sobretudo
nos documentários – exibidos em salas de cinema tradicional ou em museus e galerias.
4. Termo usado por Ismail Xavier e por Jean-Claude Bernardet em críticas sobre o filme, reunidas no livro Eduardo Coutinho, organizado por Milton Ohata.
5. Segundo Xavier, os teóricos do cinema dos anos 1920 exaltavam esse enquadramento em que o rosto ocupa a tela toda, porque ele capta todos os detalhes
da fisionomia, o chamado “drama microscópico” do rosto, que seria exclusivo do cinema, em oposição ao teatro. (XAVIER, in: OHATA, 2013, p. 613)
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E pudemos observar como a verdade, questão central do cinema documentário ao lado da alteridade, pode ser relativizada
pela construção do filme. Do mesmo jeito, a autenticidade do testemunho oral é colocada em cheque nos jogos de espelhos
propostos por Coutinho e Rennó, a partir de memórias inventadas e/ou trocadas.
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RESUMEN
En el presente trabajo buscamos reflexionar sobre los cambios en los modos de representación en la fotografía contemporánea, considerando lo contemporáneo no como una categoría meramente temporal, según lo cual todo lo actual es contemporáneo, sino buscando delimitar ciertas características y considerar ciertos factores que dieron lugar a dichas transformaciones.
A partir de ello, nos adentramos a contextualizar ciertos cambios que se dieron en la fotografía argentina a partir de los años
1990, centrándonos en la descripción de las obras de tres fotógrafos (Res, Leonel Luna y Emiliana Míguelez) que pueden ser
leídas dentro de la fotografía contemporánea en su búsqueda de resignificar los discursos que gestaron los procesos identitarios de nuestro país, en el contexto de la posdictadura, los discursos sobre la memoria y la implementación de las políticas
neoliberales.
Palabras claves: Fotografía, Contemporáneo, Arte, Documentalismo
1. FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA: UNA RECONFIGURACIÓN DE LOS MODOS DE REPRESENTACIÓN
En las últimas décadas del siglo XX, tuvieron lugar ciertos cambios que han abierto caminos a nuevas formas de pensar la
representación, una renovación de los lenguajes y nuevas prácticas fotográficas.
Podemos ubicar dichas transformaciones a partir de la década de 1960 y principalmente a partir de 1970, con el debate
posmoderno en el arte que tomaba las características propias de la imagen fotográfica (serialidad, reproductibilidad, técnica,
etc.) para cuestionar los fundamentos modernos del arte (del discurso que sostenía su autonomía respecto a otras esferas
de la praxis humana), y para dar respuesta al contexto sociopolítico de la época frente a las políticas neoconservadoras en el
contexto de la Guerra Fría y el avance del neoliberalismo, dando lugar a movimientos culturales que buscaban pensar la propia
identidad por fuera de los valores establecidos, las estigmatizaciones y lo que suponía una naturaleza intrínseca del hombre
(con la emergencia de los discursos poscoloniales, el feminismo, los grupos de diversidad sexual, etc.). Se buscaba, de esta
manera, desnaturalizar ciertos significados y formas en que se representa y con ello se construyen determinados significados
en torno a la naturaleza humana.
En el caso específico de la fotografía esto se conoce como “el debate posmoderno de la fotografía”, en el que se ponía en entre
dicho los pilares sobre los que se había desarrollado la fotografía artística y documental tras la Segunda Guerra Mundial, con
el retorno del discurso del modernismo y el establecimiento de una práctica documental de corte humanista.
En relación a esto, Jorge Ribalta (2004) delimita algunos aspectos que pueden considerarse comunes a la práctica posmoderna de la fotografía. El primero es la búsqueda de alternativas al ‘formalismo institucionalizado tardo moderno’, una crítica
al canon del arte moderno que se había institucionalizado tras la Segunda Guerra Mundial con el que se legitimaba un arte
despolitizado, a través del vínculo con la vanguardia histórica y con sus intentos de reconstrucción o neo-vanguardia de los
60. El segundo es la reacción al contexto geopolítico de fines de los 70 y la década del 80, una toma de postura política que
buscaba combatir y contrarrestar los efectos de la ola neoconservadora en la esfera cultural, y una forma de resistencia al
neoliberalismo, que dio lugar a movimientos culturales de reivindicación identitaria, sobre la crisis del sida y contra la censura.
Y finalmente, la influencia de las fuentes teóricas relacionadas al marxismo (Althusser, Gramsci, la Escuela de Frankfurt), con
sus repercusiones en teóricos de la posmodernidad (Fredic Jameson, Andreas Huyssen o David Harvey); el posestructuralismo
(principalmente Barthes, Foucault, Deleuze y Derrida); el psicoanálisis (Lacan); el feminismo; y los Estudios Culturales (Stuart
Hall y Raymond Williams).
Pese a los rasgos comunes que compartían, las diferencias de la práctica fotográfica posmoderna pueden hacerse notar en la
materialización de las producciones, en tanto aparecen diversas combinaciones de imágenes y textos, se revitaliza la producción documental combinando el registro directo y la puesta en escena, las imágenes en secuencia o series, la apropiación, y
las referencias a los estereotipos mediáticos.
En este sentido, el uso de las grandes puestas en escena se manifestó como una crítica a la idea del realismo fotográfico en
oposición al canon moderno (en el que se reprimían las ficciones y las escenificaciones), y para poner de manifiesto que la
elaboración, circulación y recepción de la imagen fotográfica corresponde a una elaboración cultural compleja.
En este mismo contexto, se genera una revalorización del documental social por parte de fotógrafos y teóricos (como es el
caso de Allan Sekula, Jo Spencer y Martha Rosler), quienes plantean una crítica al documentalismo de corte humanista que
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se había instituido tras la Segunda Guerra Mundial, buscando recuperar algunas tradiciones que la modernidad había dejado
relegadas, como el documental reformista o las prácticas vinculadas a los movimientos sociales, intentando revitalizar el papel
histórico-político del documental. Con ello se buscaba redefinir un arte representativo crítico y una práctica documental que
permita una comprensión crítica del mundo social y cómo las imágenes contribuyen a dar forma a qué es lo real y qué es lo
normal.
Muchas de estas cuestiones abiertas en la posmodernidad, tanto desde el arte como desde el documentalismo, pueden pensarse como puntos iniciales de un gran número de transformaciones en los modos de representación respecto a la fotografía
canónica que hoy podemos ver en las prácticas fotográficas contemporáneas: serialidad, articulación palabra e imagen, inscripción, montaje, intervención, apropiación, resignificación de imágenes del pasado, entre otras. Estrategias que modifican la
diferencia entre la fotografía como representación fiel y directa de lo real, y las ficciones, una dicotomía que durante el siglo XX
se estableció como una forma de diferenciar a la fotografía de otros medios de representación y que llevó a su legitimación en
el arte moderno a partir de la década de 1930.
Toda una serie de transformaciones y cuestionamientos que tienen lugar en la posmodernidad y que sientan las bases del Arte
Contemporáneo, un momento al que Arthur Danto (2009 [1997]) se refiere como Arte Poshistórico (el arte después de la Era del
Arte) en el que el arte se libera de los aprioris y da lugar a un conjunto de prácticas que caracterizan al arte contemporáneo. O
podríamos decir también, en base a Terry Smith (2012), la posmodernidad considerada como un momento de transición que
supuso un cambio de conciencia y de referencias en torno a las imágenes y a cómo nos relacionamos con ellas.
En las prácticas fotográficas esto se vio reflejado en una revisión de las concepciones en torno a la relación de la fotografía con
lo real, que tomo un nuevo rumbo en los años 1990 con el advenimiento de las tecnologías digitales y que en las primeras décadas del siglo XXI alcanzó su fase más crítica con el surgimiento de los Nuevos Medios de Comunicación con base en Internet
que generaban profundos cambios en los procesos de producción, circulación y recepción de las imágenes.
En cuanto a las reflexiones teóricas, se pasó de un pensamiento sobre una imagen analógica continua basada en soportes fotosensibles y procesos fotoquímicos, a considerar una imagen digital discontinua formada a partir de códigos binarios. Cambios
que deben ser considerados más allá de lo tecnológico, hacia un cambio cultural que alcanza a nuevas formas de pensar el
mundo, las representaciones, la verdad, lo real, el conocimiento, etc. Lo que ha cambiado son los modos de vida, hay nuevas
relaciones con el espacio y el tiempo (donde las distancias se acortan y el presente se impone como categoría temporal por
excelencia), nuevos sujetos interrelacionados productores de mensajes, con mayores posibilidades de acceso a la información,
nuevas configuraciones de lo privado y lo público (y hasta de lo íntimo), nuevos debates en torno a la relación de las imágenes
con lo real, etc. Todas estas y otras, son características de nuestra contemporaneidad y se hallan intrínsecamente relacionadas a las nuevas formas de mediatización, dando lugar a nuevas formas de representación.
Lo que está cambiando es la sociedad, las formas en las que se construye el sentido, y con ello nuestra relación con las imágenes y la forma que las entendemos en relación a lo que representan, relación que ya no puede comprenderse a través de binarismos. Una concepción sobre lo real que se definió en la modernidad y que en fotografía se ha relacionado con la necesidad
del registro directo como forma de eternizar lo que deviene muerto, lo que irremediablemente ha sido y ya no retorna.
Aquel ideal moderno que buscaba ‘capturar’ lo que nos rodea a partir de artefactos técnicos va cediendo a nuevas configuraciones. En las últimas décadas esa idea de lo real comenzó a tener ciertas grietas, fisuras generadas por las ideas de artificio
y construcción, con lo que se buscaba poner de manifiesto esa dimensión de representación de la imagen, eso que tiene de
‘artificial’ a través de toda una serie de estrategias como la serialidad, el texto, la intervención, el montaje y la puesta en escena.
Desde el documentalismo se buscó derrocar los binarismos y se planteó la necesidad de una revisión de la historia del documental que permitiese una arte representativo crítico, que fuera más allá de un espejo del otro que busca representar, hacia
una práctica de transformación social.
Comienza a aparecer asimismo lo autobiográfico, articulando la primera persona, y rompiendo con el uso generalizado de la
tercera persona como la forma ideal del registro documental a través de la mediación del dispositivo técnico indicial. Un dispositivo que tras su digitalización abandona su parte analógica fotoquímica que le daba sus propiedades indiciales, sosteniendo
-a través de la parte del artefacto que sobrevive- la semejanza, sus cualidades icónicas. Un cambio de concepción sobre lo
fotográfico que permite comprender que la fotografía pierda esa caracterización social que ganó con la modernidad de ser un
medio de registro.
Nacida de la conjunción de los avances de la óptica y de la química, que la dotaron de dos valores respectivos, lo icónico y lo
indicial, las nuevas formas del dispositivo eliminan su parte química y con ello se pone en duda su cualidad indicial. Esta problemática nos lleva a replantear nuevamente el estatuto de la imagen fotográfica, donde parecería persistir más que nunca su
carácter icónico (es decir su grado de semejanza con lo que representa), donde cada vez se habla más de su aspecto simbólico
y la indicialidad entra en el centro del debate – a partir de ser negada o desplazada al acto de producción, a la presencia y a lo
performativo.
A partir de lo dicho hasta aquí, nos interesa reflexionar sobre los cambios en los modos de representación en la fotografía
argentina a partir de los años 1990, en el contexto general de los cambios históricos de aquella época y los debates teóricos,
que dieron lugar a las transformaciones en sus prácticas y en los modos de representación.
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2. FOTOGRAFÍA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA: RESIGNIFICANDO EL PASADO EN EL PRESENTE
Como dijimos en el apartado precedente, en las últimas décadas del siglo XX tuvieron lugar ciertos cambios que han abierto
caminos a nuevas prácticas fotográficas y la renovación de los lenguajes: las transformaciones en el arte y la idea de un arte
contemporáneo profundamente crítico de su contexto; los cambios en el documentalismo a partir de los cuales se incorpora
nuevas formas de representación por fuera de los cánones modernos; el avance del mundo global (con la implementación
progresiva de políticas liberales en países que habían sido categorizados como segundo, tercer y cuarto mundo); el giro poscolonial que llevaba a repensar las identidades desde lo local, lo nacional y lo propio; y finalmente, la digitalización de los dispositivos de producción de imágenes y la llegada de los nuevos medios de comunicación con base en Internet (cuyas consecuencias sobre la percepción del tiempo y del espacio han modificado los modos de socialización, las comunicaciones en general,
la emergencia de nuevos sujetos, nuevas prácticas, nuevas formas de relacionarnos con las imágenes e interpretarlas, etc.).
En América Latina es posible observar que la violencia vivida a partir de las dictaduras militares que comienzan a establecerse
en los años 60 y luego, la implementación de las políticas liberales en los años 1990, fueron factores que generaron un fuerte
cambio en la forma de pensar la propia identidad. En Argentina estos dos puntos pueden considerarse como dos ejes centrales
para reflexionar sobre las temáticas abordadas en distintas producciones fotográficas.
En efecto, en los años 1980 con el retorno a la democracia cobra un papel importante la cuestión de la reconstrucción del
pasado y los discursos sobre la memoria, esto se corresponde asimismo con un contexto más general en donde, como explica
Andreas Huyssen, los discursos sobre la memoria y el debate sobre el significado de determinados acontecimientos históricos
cobra un impulso sin precedentes en Occidente, un giro hacia el pasado que contrasta con los imaginarios de principio de Siglo,
cuyas promesas de progreso no hacían más que mirar hacia el futuro (Huyssen, 2009). Esta promesa de modernización, y los
impactos devastadores que tuvieron en la región políticas como el Plan Cóndor y la posterior apertura al neoliberalismo, dio
lugar también a discursos que proponen una revisión identitaria que busca recuperar parte de nuestra historia, en términos de
origen y colonización, una colonización que es revisitada en el presente como una visión crítica del contexto contemporáneo.
En este sentido, podemos observar que en las producciones fotográficas argentinas de las últimas décadas estas cuestiones
se tornan centrales, principalmente (aunque no únicamente) en lo que refiere a las prácticas contemporáneas, en las que, como
observa Andrea Giunta, es posible observar un <retornar el pasado desde las imágenes> pero no como una mera repetición,
sino desde el análisis, desde el cuestionamiento de las iconografías gestada como parte del imaginario de la nación, un cuestionamiento de los valores que deconstruyen los cánones coloniales: “el pasado es visitado, recuperado desde sus síntomas en
el presente, ya no es un pasado cuestionado para anticiparse a un futuro prometido (como en la modernidad) sino su interrogación desde el presente, para comprender el tiempo en que vivimos” (Giunta, 2014: 28). Una mirada crítica del tiempo presente
que en nuestro país podemos ver tanto en las temáticas de las obras fotográficas como en los modos de representarlas.
En 1978 tiene lugar el Primer Coloquio Latinoamericano de Fotografía en México, un encuentro que se pensaba como espacio
de intercambio para los fotógrafos latinoamericanos, y tras el cual se establecía al documental social como la práctica latinoamericana por excelencia, pero buscando un giro en la mirada, una búsqueda de encontrar la propia mirada como la contracara
de lo que se pensaba la mirada colonizada. En Argentina las posibilidades de llevar a delante tal empresa se veía limitada por
las fuertes censuras y persecuciones que ejercían los militares en la búsqueda de control de la información y las imágenes.
Asimismo, en estos años comenzará a tomar forma una disputa hacia el interior de la práctica fotográfica con la estética establecida por los fotoclubes. Un escenario que dio lugar a la conformación de diferentes grupos, práctica que surge en los años
1950 y que vuelve a tomar impulso hacia fines de los 70 y principalmente en los 80: en el 1979 se crea El Consejo Argentino
de Fotografía (CAF), en el 1983 El Grupo de Fotógrafos (GUF) y en el 1984 el Núcleo de Autores Fotográficos (NAF). Los integrantes de dichos grupos iban posicionándose en el campo cultural definiendo su práctica fotográfica como ‘independiente’ y
de ‘autor’ (Pérez Fernández, 2015).
Una ruptura que comienza en los años 80 y cuyas máximas pueden observarse establecidas en los años 90 con una renovación
de la figura del autor y los lenguajes fotográficos. Muchos de los fotógrafos que inician estas transformaciones son los que
se establecerán como referentes de la fotografía argentina –tanto en el ámbito local como internacional- en la última década
del siglo XX.
En los años 1990 en Argentina, al igual que en muchos otros países latinoamericanos, se comienza un proceso de establecimiento del modelo económico liberal, cuyo primer resultado fue una momentánea mejora económica, tecnológica y financiera
que ocultaba la privatización de empresas públicas, la destrucción de la industria nacional, la apertura de la importación, entre
otras características de las políticas económicas establecidas durante las presidencias de Carlos Menem. Un contexto que fue
dando lugar a la reflexión sobre la propia identidad, tanto argentina como latinoamericana, que se manifestó desde diferentes
líneas de análisis, miradas y formas de representación.
En cuanto a los resultados inmediatos del neoliberalismo en nuestra región, distintos fotógrafos buscaron documentar las
consecuencias devastadoras de tales políticas, mostrando la contracara de la promesa ‘modernizadora’ de fin de siglo, como
la desaparición de ciertas formas del trabajo y el desempleo. Este es el caso de Daniel Muchiut y su serie “La Fábrica” (19931994), en la que registra los restos de una fábrica abandonada en Chivilcoy como testimonio de la desocupación y el cierre
de industrias durante el menemato; y de Dani Yako con “Extinción, últimas imágenes del trabajo en la Argentina” (2001), un
registro sobre las catástrofes económicas y sociales, a través del retrato de zonas en extrema pobreza.
282

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

Centrándose en aspectos más simbólicos sobre la identidad, forjando un estilo propio a partir de un cambio rotundo en los
estilos tradicionales del retrato, y posicionándose como uno de los mayores referentes de la estética pop latinoamericana,
Marcos López centra su mirada en los cambios que produjeron las políticas liberales, como el auge del consumo y el avance de
la globalización. Precisamente, en su obra Pop Latino (1993-1999) va recuperando referencias políticas y culturales explícitas
(como la reiteración del rostro de Menem a modo de pancarta; la imagen del Che Guevara convertida en una mercancía de consumo; productos importados al estilo del todo por dos pesos, etc.) como formas alegóricas de la degradación de las culturas
locales en la apertura al capital global.
Desde esta perspectiva, en 1994 Res inicia la serie “El Plastiquito”, en la que muestra alimentos envueltos en bolsas de plástico
y papel film, reproduciendo una estética publicitaria, en donde los desechos son tratados de la misma manera que las mercancías: “esta serie es una suerte de arqueología urbana de fin de siglo, es la vida atrapada en la bolsita”, afirma el fotógrafo en
su página web.
Una obra que, situada en el marco de las restantes producciones de Res, puede pensarse como una alegoría crítica de las
consecuencias del neoliberalismo y la proliferación de los productos culturales de los países centrales sobre el nivel simbólico
de nuestra identidad, una idea que parece denunciar una suerte de olvido colectivo, primero de nuestro pasado reciente y la
violencia ejercida por el Estado en el marco de un plan sistemático por dominar Latinoamérica, y por otra parte la amnesia de
nuestro origen colonial de dominación.
Esto último queda claramente ilustrado en dos trabajos del artista realizados en la década del ‘90. La primera, titulada “NECAH/1879. No entregar el Carhué al Huinca, Calfucurá, 1873”, en el que borda de manera explícita la cuestión de la conquista
territorial de la pampa húmeda que inició la consolidación del Estado Nacional Argentino a fines del siglo XIX a partir de la
expropiación de tierras a los Pueblos Originarios en la llamada Campaña Militar “La conquista del desierto” encabezada por el
Gral. Julio A. Roca. Un siglo después, Res vuelve sobre los pasos de los militares de la campaña para recrear las fotografías
que Antonio Pozzo había realizado como fotógrafo de la conquista.
La serie se divide en tres partes: 1) Una serie de dípticos en los que se incluyen imágenes de Pozzo y las imágenes en color
creadas por Res repitiendo dichas tomas; 2) Un grupo de 24 fotografías en blanco y negro en las que el autor interviene los
espacios con letras que forman la consigna del Cacique Clafucurá: “No entregar Cahué al Huinca”, y 3) Una fotografía del
corte transversal del fusil Remington, cuyo mecanismo según Res fue un avance armamentístico norteamericano, que puede
considerarse como una síntesis de la lógica de la ocupación militar del territorio americano a fines del siglo XIX (Res, 2006).
En los dípticos de Res encontramos una pampa sin comunidades, plazas, monumentos, edificios, colectoras de energía (todos
íconos de la urbanización y la modernización), sujetos que circulan el espacio (como parte del paisaje), cementerios abandonados, y como único lazo con aquel pasado, un retrato grupal de los descendientes del Cacique Linares en Choele Choel. En Res
se invierte la mirada y sus imágenes testimonian ‘el desierto tras la conquista’, donde desierto remite a los ausentes – a los no
reconocidos por el discurso oficial de aquella época que iba a ocupar un territorio habitado designándolo como desierto-, con
ello busca resituar el pasado en el presente a través de una imagen crítica, una crítica que se manifiesta -y comprendemos- a
partir de la reconstextualización de las imágenes pasadas, que al recontextualizarlas en la conjunción con las imágenes presentes se resignifican. No son sólo paisajes al estilo del documentalismo canónico, son la reactualización de las imágenes del
desierto presente, resultantes de la conquista y la colonización. Los dípticos manifiestan un lapso temporal que no puede ser
reconstruido, un accionar que no fue registrado; hay una separación temporal que las imágenes enlazan a través de la conjunción de dos puntos de la historia argentina.
La segunda parte de la serie se compone de 24 imágenes realizadas durante la ‘exploración’ de Res, fotografías intervenidas
por el autor con grandes letras blancas que flotan en los espacios, en cada imagen una letra, que en su conjunto componen la
consigna atribuida al Cacique Calfucurá: “no entregar Carhué al Huinca”, en donde ‘Carhué’ identifica a una zona de la provincia
de Buenos Aires a donde se dirigían las tropas de Roca, y ‘Huica’ significa en mapuche “El que viene de afuera” (Res, 2006),
como si buscara restituir una voz, a través de la imagen fantasmal de las letras flotando.
En este grupo de imágenes el autor se hace presente con su sobra reflejada en el piso y en un espejo mientras se realiza un
autorretrato con su propio rostro intervenido por una letra. Él también “viene de afuera”, y se posiciona en el lugar del extraño,
es extranjero en su descendencia, y es hoy el que viene de afuera tras el exilio, y se aboca ahora a reconstruir las ausencias, él
también fue un ausente, pero que ha podido retornar.
Entre los años 2000 y 2001 realiza “La Ruta de Cortés”, en la que también trabaja la cuestión de la conquista y la dominación,
repitiendo el itinerario de viaje de Hernán Cortés realizado cinco siglos antes tras arribar a las costas mexicanas. Lo llamativo
de la serie es que comienza con la imagen del negativo de la famosa fotografía del Che Guevara yaciendo muerto en Bolivia.
Dicho negativo, relata Valeria González, Res lo consiguió en un viaje a Bolivia en donde pudo hablar con el autor de la fotografía,
Freddy Alborta, quien le enseñó el fotograma original (en Res, 2006).
El comienzo de la serie con el negativo de la imagen del Che muerto, puede interpretarse como la restauración del original
fotográfico en donde yacen las huellas del Che (su traza luminosa, el aura, ese original irrepetible) y a partir de ello, la imagen
en negativo como metáfora de la figura del Che como la contracara de la Conquista de Cortés, la conquista como liberación e
independencia.
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No se trata de dípticos sino de un mosaico de 36 imágenes, una serie de paisajes, subtes, templos mayas y aztecas, basílicas y
catedrales; escenas urbanas, estampillas religiosas del cristianismo, grafitis; que se intercalan con imágenes intervenidas con
objetos que recoge en el camino. Las dos últimas imágenes: un plano detalle de la remera de un joven en la que vemos nuevamente la figura del Che, que se contrapone con la imagen en ruinas y tapada por la maleza de la casa de Cortés en Veracruz,
cuyo puerto aparece en otra imagen, desolado.
Res trabaja desde la restitución (como reactualización) de imágenes pasadas para resignificarlas desde el presente, pone de
manifiesto con ello ese lapsus temporal de la historia donde no hay registros. Él viene de afuera, y se encuentra con nuevas
desapariciones a las que refiere en una de las obras más tempranas sobre los desaparecidos en América latina, y en un nuevo
contexto en el que se nos promete la modernización, retorna sobre los pasos de la conquista de América aludiendo a aquellos
primeros desaparecidos, las comunidades originarias.
En sus trabajos Res pone en escena, además, una tradición de la fotografía argentina que remite al siglo XIX y principios del
XX, en donde la imagen fotográfica se empleaba en la conformación de álbumes que buscaban crear una imagen de Argentina
como una nación en progreso, gracias a los avances de la modernización: escenas urbanas, con las nuevas calles, edificios,
monumentos, etc.; y escenas del campo, retratos de las figuras y costumbres populares encarnadas en el gaucho, y fotografías
de comunidades e ‘indios’ –como tipos humanos- resaltando el exotismo y el primitivismo.
Tras los años 80 y con el retorno a la democracia, sumada a la cuestión de la memoria y los desaparecidos, la recuperación
del espacio público fue tomando distintas sendas, desde manifestaciones artísticas, protestas y registros documentales. Se
trata de un tema recurrente en aquellos años que va tomando diferentes perspectivas, ya sea en torno a los espacios públicos
recuperados (que aún conservan las huellas del terror), o como de un proyecto de modernización que ha quedado inconcluso,
y que hoy cobra un nuevo significado bajo nuevas formas de dominación de la que es necesario independizarnos.
De esta manera, otros proyectos contemporáneos al igual que Res abordan la cuestión de la llamada conquista del desierto,
como una forma de revisar la historia argentina y la construcción de la memoria en torno a uno de los relatos del proceso de
modernización y civilizatorio de nuestro país.
Este es el caso del artista Leonel Luna, quien en el año 2002 realiza “La conquista del Desierto” recreando el cuadro de Juan
Manuel Blades del año 1896 que lleva el mismo título. En este caso, Luna desplaza al grupo de militares con un grupo que porta
rifles simulando una milicia civil con el rostro cubierto (al estilo del Subcomandante Marcos) que recuerdan en dicho contexto
(Argentina, año 2002) a un grupo de ‘piqueteros’, asimismo los indígenas son desplazados por un grupo de manifestantes,
mientras la policía aparece al costado en una actitud pasiva de observación, se pone de manera totalmente explícita este espíritu del arte contemporáneo que señalaba Giunta, en torno a ese pasado revisitado por sus connotaciones presentes, en un
país inmerso en una profunda crisis política, económica y social como consecuencia directa del neoliberalismo.
Posteriormente y siguiendo este mismo concepto, Luna realiza el mismo procedimiento con otras obras pictóricas como “El
Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810” de Pedro de Subercaseaux, exhibido en la exposición del Centenario, en el que Juan
José Paso fundamenta la deposición del Virrey Cisneros. Luna construye una nueva escena con un pie de foto que sólo indica
“Asamblea del 22 de mayo” y que remite a los sucesos posteriores a diciembre de 2001 a partir de elementos como las pancartas: “Que se vayan todos” y “Autodeterminación y libertad”. Luna resignifica el relato oficial sobre la conquista y la independencia, a través de las movilizaciones populares argentinas tras la crisis del 2001.
También evocando la Conquista del Desierto, Emiliana Miguelez realiza “Viaje Conurbano/Territorio en Fuga” pero no ya recreando imágenes del pasado, ya sea fotográficas o pictóricas, sino desde el registro directo. Partiendo del relato de la Conquista del Desierto como historia fundacional de nuestro Estado Nacional busca poner de manifiesto una constante puja de
poder sobre el dominio por la tierra, donde ahora (como antes) los excluidos son los que menos tienen: tierras tomadas, zonas
inundadas, terrenos baldíos, casas corroídos, casillas de chapa, y basurales. Registra formas de desigualdad social y exclusión
en los límites de la ciudad, en donde la presencia de policías en ciertas imágenes nos advierte del conflicto que genera la
‘ocupación’ de estos espacios, en palabras de la autora: “Las huellas de la “Conquista del desierto”, en la cual a fines del siglo
XIX, el Ejército Argentino, a las órdenes del militar Julio Argentino Roca, enfrentó a los pueblos existentes, con el objetivo de
exterminar a los habitantes originarios de la zona y ejercer el dominio sobre los territorios de la región, da comienzo a un permanente conflicto sobre los modos de legitimación de las propiedad de la tierra”.
Partiendo de este relato ‘fundacional’ busca retratar el conurbano bonaerense a partir del registro de la conformación de lo
urbano desde los patrones de centro-periferia, en los que los espacios son ocupados por diferentes grupos sociales que se
encuentran próximos pero separados por grandes muros y fuerzas de seguridad.
Lo que diferencia la obra de Miguelez de los casos anteriores es que para poder comprender la asociación que realiza la autora con la idea de la conquista del desierto, necesariamente el texto tiene que estar presente. Dicha lectura del pasado (o del
presente a partir del pasado) sólo se comprende con la presencia de la palabra escrita, y no a través de las imágenes mismas.
En todos estos casos, tanto la Conquista de América, los procesos de modernización y la conformación del Estado Nación tras
la independencia, como la cuestión de lo originario, es revisitada desde la contemporaneidad, como una forma de resignificarla,
en cuanto a una forma de documentar y generar un imaginario identitario en la conformación del Estado Nación y su proceso
de modernización. Ello se resignifica en un nuevo contexto en donde las políticas neoliberales prometen introducirnos en el
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mundo, mientras avanza la pobreza, la marginalidad, con un Estado que se desplaza de lo social. La conquista fue también un
proceso de exclusión, pero que por mucho tiempo esta contracara fue silenciada por el discurso oficial, los indígenas doblegados ya no podían hablar, o no tenían voz. Un proceso similar al que se quiso lograr con los desaparecidos en Argentina en la
última dictadura cívico-militar y las campañas en la prensa para dar una imagen positiva del llamado proceso de reorganización
nacional.
Tras las dictaduras militares, no sólo la memoria se plantea en torno al pasado reciente y la necesaria rememoración de los
desparecidos y la violencia ejercida por el Estado, sino también en relación a la desmitificación del proceso de civilización y
orden tras la conquista (Masotta, 2006). Una forma de resignificar el pasado para comprender nuestra presente, en el que la
verosimilitud de la fotografía se pone entre paréntesis, a fin de desnaturalizar ciertas verdades históricas que están instaladas
en los relatos de la conformación de nuestra nación. Un proceso que hoy, en nuestro nuevo contexto, es necesario continuar
y reforzar.
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RESUMEN
Performance es un término polisémico, en este trabajo lo significaremos como una práctica artística. Asimismo esta práctica
presenta matices disímiles entre Estados Unidos, Europa y América Latina, a pesar de la diversidad hay un conjunto de personas en Córdoba-Argentina que actualmente se adscribe a ese arte.
En la búsqueda por mapear dichos grupos y su circulación, nos encontramos con relatos de acciones de los años ‘60 y de los
‘80. Si bien este trabajo no es de carácter histórico, remontarse a las prácticas de esas décadas permite reflexionar sobre continuidades y diferencias. Por ejemplo en los ’80 era rutinario que se realizaran reuniones para discutir qué acciones se harían,
mientras que en la actualidad la organización no implica necesariamente la copresencia, se resuelven temas, convocatorias,
archivos, a través de Internet, particularmente a través de Facebook.
Este elemento motivó a pensar cómo un elemento no humano, como la red social Facebook, plantea una forma de estar en el mundo para las personas que realizan performance en la ciudad de Córdoba. De este modo, el presente trabajo es una primera aproximación a dicha temática; el escrito está estructurado en dos grandes partes, la primera es un rastreo bibliográfico de autores que
abordan la tecnología y Facebook. La segunda consiste en una descripción de Facebook en relación a los grupos de performance.
Palabras clave: sociología del arte; performance; medios electrónicos; recopilación de datos.
1. FORMA Y TÉCNICA (DAR FORMA CON TÉCNICA)
Instrucción para leer el texto: Hágase un perfil en Facebook, empiece a hacerse amigos y deje que la plataforma ofrezca lo
suyo. Navegue por el muro y se enterará de las novedades. Si le envían un evento, asista. Recibirá notificaciones sobre lo que
le gusta. Si va a uno de performance, provéase de: agua, comida, silla plegable, paragua y un pulóver, por si se hace tarde.
Encontrará allí una experiencia que cuando vea las fotos por Facebook etiquetará #yoestuveahí.
Analizar performance a prima facie es entrar a un mundo pantanoso, ya que la palabra en sí es polisémica, tanto si se la busca
en diccionarios como así también si se le pregunta a quienes realizan dicha práctica. Por otro lado, si se quiere asistir a una
acción, acceder a la información de lugar y horario, no es posible a través de la cartelera que ofrecen los diarios. Más allá de las
dificultades, es posible identificar una práctica artística que se denomina performance, la cual posee características propias,
y es realizada por un grupo específico de personas.
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación denominado “Las tramas sociales de la cultura: producción, circulación,
recepción”, radicado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (CEA-UNC), que se propone
analizar, desde distintos ángulos, la configuración cultural contemporánea de Córdoba, con énfasis en sus procesos de producción, circulación y recepción. En ese marco se inició trabajo de campo en setiembre 2014 hasta junio 2017, en una primera
instancia se realizó un rastreo bibliográfico sobre el término performance, luego se realizaron entrevistas a performers sobre
cómo definen su arte. Durante ese proceso se identificaron los grupos y artistas, así como los circuitos (Jornadas, ciclos y
festivales) que se autodefinen como performáticos en la ciudad de Córdoba.
La pregunta por la producción de performance así como sus espacios y tiempos de circulación, plantea un objeto dinámico. Si
bien el mapeo aún no es exhaustivo, no obstante se encontró un elemento o una práctica común entre las personas que se adscribiben a la performance, nos referimos al uso de la red social Facebook. Esto nos conduce a prestar atención sobre aquellos
elementos que empiezan a aparecer en el trabajo de campo, de modo que el presente este escrito busca empezar a explorar la
vinculación entre performers y la plataforma Facebook.
Si apelamos al sentido común se puede entender el uso de Facebook como una herramienta de difusión, sin embargo, y considerando que se está aún en una etapa de exploración sobre el tema, se puede afirmar que dicha tecnología forma parte de los
grupos y gravita en la producción de performance. Si se considera que Facebook facilita la difusión de las acciones, implica el
supuesto que la red social es algo externo a lo artístico, a la conformación del grupo, etc.; este trabajo busca preguntarse qué
es Facebook para la performance en Córdoba.
1.1 Sobre la técnica y la cultura
Un autor que problematiza la concepción de la tecnología es Gilbert Simondon. En el artículo “Cultura y Técnica” (2015 [1965])
ofrece una concepción de cultura como técnica, para ello discute con la dicotomía cultura versus técnica. La técnica se la
suele relacionar con algo exterior al ser humano, creada para un determinado fin, cuyos conocimientos circundantes se los
suele considerar saberes prácticos. Mientras que cultura se vincula con el cultivo del ser, la racionalización de la naturaleza
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por medio de la cual se puede intervenir en ella. Esa separación en términos de Stiegler (1994), genera una ceguera ante lo
evidente, lo real, lo concreto; donde la técnica habilita a la cultura y la cultura a la técnica. La separación de los términos hace
olvidar el origen, que la técnica no sólo modifica el medio, sino que también produce trasformaciones que repercutirá en todas
las especies vivientes y objetuales, a su vez eso requerirá la producción de actitudes nuevas por parte del ser humano que se
enseñan bajo la forma de cultura (Simondon 2015:24).
Simondon entiende que es una acción de ciclo cerrado, donde el ser humano por un lado busca manipular el medio a favor suyo
para su supervivencia y reproducción (aspecto que se lo suele relacionar con el término técnica, ya que el hombre no actúa
sobre sí mismo sino sobre el medio), al tiempo que también ejerce una acción directa sobre otros hombres ya sea de manera
directa o indirecta (aspecto que se relaciona con el término cultura), producto de su primera intervención. Asimismo en ese
proceso genera técnicas de supervivencia, pero no en todos los grupos sociales o entre las personas se producen las mismas
y/o se distribuyen de manera igual, por lo que la técnica también es un modo de ejercer poder. En términos del autor, la cultura
es una técnica de supervivencia, un instrumento de conservación para que un grupo social sobreviva (Simondon 2015:25).
En este sentido, también es posible relacionar la técnica con valores, algunas presentan valores negativos y otros positivos.
Esto lo lleva a proponer estudiar la tecnicidad, es decir entender que las técnicas son actividades que llevan inscriptas esquemas cognitivos, que permiten percibirlas de una determinada manera, y que a su vez están cargadas de valores. Es remontarse
a como se ha ido constituyendo, como se ha ido dando forma al objeto, éste lleva inscripto las preguntas para qué fue creado,
cuál es su función y valores.
La separación, u el olvido, de la técnica en la cultura es producto que se desplaza el objeto a un lugar aséptico, se lo quita de
la red de relaciones por el cual se creó, funciona y se apropia. En esta línea, analizar la cultura separada de la técnica es algo
contradictorio, ya que no se podría delimitar sólo relaciones humanas o bien acciones sobre el medio, “generalmente, una
situación implica ambos tipos de relaciones, particularmente cuando se trata de una interacción entre varios grupos humanos
en una situación concreta de hábitat y de explotación del medio” (Simondon 2015:32).
1.2 Individuación
Entender la tecnicidad como un circuito cerrado (donde el ser humano modifica el medio, que a su vez repercute en la vida de
los seres vivos, implicando la construcción de estrategias de supervivencia -culturales-, estrategias que pueden ser entendidas
como técnicas tanto hacia el medio como el sometimiento del hombre por el hombre) implica considerar un elemento central
que circula por allí, que es la información. Se suele entender que es a través de la información que la materia (ya sea una entidad física, viviente, psíquica o colectiva) se moldea, pero para que ésta sea modificada necesita poseer la capacidad de transformar la información en otro elemento. En otros términos, ante un problema (información nueva) la materia debe resolverlo,
convirtiendo la información en otra cosa, de modo que lo importante no radica solamente en la información que se “emite” para
moldear una materia, sino en la “recepción” que permite recibir e interpretar esa información, proceso que se encuentra en un
constante devenir (Blanco y Rodríguez 2015).
En ese proceso de recepción es necesario puntualizar dos ítems más: a) los receptores no están fijados de antemano, y b) no
hay un receptor solitario, sino que está inmerso en un ambiente. A ese proceso de moldeamiento, indeterminación e interpretación, es lo que se denomina proceso de individuación. Dicho proceso tampoco plantea el eje en la información, esta es
relevante en la medida que desencadena operaciones (Blanco y Rodríguez 2015). Entender a la información como un proceso
de individuación tanto en elementos humanos como no humanos, implica considerar a la técnica como algo constitutivo y no
como algo exógeno.
Tomando algunos enunciados de Stiegler (1994) se puede afirmar que la tecnicidad no es buscar lo oculto, es más bien traer
adelante lo obvio, que no implica si hay un uso eficiente, sino el despliegue que la materia realizó para su individuación.
Aspecto que sirve para reflexionar sobre Facebook en relación a los performers de la ciudad de Córdoba. Como se explicó al
inicio, se suele identificar la técnica como algo externo, o bien que modifica el entorno, una representación mental usual son
máquinas de arar para que haya un cultivo productivo, representación que conduciría una pregunta por los usos de la tecnología del Facebook, una pregunta axiológica o de experticia, pero la técnica no sólo modifica el medio sino que es un modo de
pensamiento, de entender la realidad, al que nos sometemos, el hombre genera un proceso de individuación con las máquinas,
de modo que la técnica es constitutiva a nuestra existencia. Esto nos lleva a preguntar si Facebook genera individuación en los
grupos performaticos de Córdoba; o bien si en la circulación de los espacios de performance, en las jornadas/ciclos/festivales,
hay elementos de Facebook que permiten una individuación.
2. EL FACEBOOK (OPERACIONES TÉCNICAS)
En la búsqueda de comprender Facebook, llegó a nuestras manos el libro de José Van Dijck (2016) llamado La cultura de la
conectividad, donde la autora realiza un análisis de la tecnología de Facebook. Van Dijck se propone historizar los medios conectivos dando cuenta de aquellos procesos económicos-político-sociales que configuraron a las plataformas. Para su análisis
se nutre de dos perspectivas principalmente: la teoría del actor-red y la economía política. La primera le permite considerar
la relación entre las tecnologías y las personas, los sentidos que se le atribuye a la plataforma. Considera que dicha teoría no
puede dar cuenta de manera clara de las estructuras de poder preexistentes, así como presta escasa atención al contenido que
se produce, las vinculación entre contenido-software-y hardware, por ello recurre a la economía política, que pone la mira en
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las relaciones de poder entre productos institucionales y consumidores individuales, es decir cómo el poder se ejecuta desde
los sistemas tecnológicos (Van Dijck 2016:51).
Afirma que el desafío del libro es mostrar cómo las plataformas, que son presentadas como interfaces que facilitan las relaciones sociales, más bien cuantifican y miden la vida social y cotidiana. Para ello define conceptos claves, tales como: metadato,
algoritmo, protocolo, interface y default. El metadato es “información estructurada que describe, explica y localiza recursos de
información o bien simplifica la tarea de recuperarlos, emplearlos o gestionarlos” (Van Dijck 2016:56), por ejemplo las etiquetas geoespaciales que se publican en el Facebook o YouTube. Los algoritmos además de procesar datos y metadatos ordena a
la máquina a “producir cierto output a partir de determinado input” (Van Dijck 2016:57), ofrece de ejemplo a Amazon, que por
medio de recolección de datos y metadatos (información del perfil del consumidor, su comportamiento de compra, etc.) calcula
las preferencias de gustos ofreciendo información personalizada al usuario. Asimismo dicha información muchas veces es
usada como una táctica comercial.
Con protocolo se hace referencia a la arquitectura de codificación de una plataforma, a través de la cual la información circula. Los protocolos plantean formatos estándares de información, haciendo compatible la circulación de la información en
distintos sistemas, esto obliga a los usuarios a obedecer ciertas pautas para incorporar información y poder hacer uso de las
plataformas. “Los protocolos se esconden detrás de interfaces visible e invisible las interfaces son un área de control donde
el sentido de la información codificada se traduce en directivas que imponen acciones específicas a los usuarios” (Van Dijck
2013:58). Por último define el término default, son las configuraciones automáticas, los propietarios de las plataformas suelen
organizar a las interfaces por default.
Retomando el planteo del libro, de realizar una historización crítica de los medios conectivos, Van Dijck entiende que es necesario entender la interrelación entre humanos y máquinas, a través del diseño que los programadores realizaron de los metadatos, los protocolos, los algoritmos y las interfaces. Esa arquitectura online suscita otra normatividad social, es decir que lo
que en principio son sólo herramientas y lenguajes de Internet en realidad afectan a la socialidad cotidiana. En esa concepción
de la técnica encuentro un diálogo con el enfoque de Simondon.
En cuanto a Facebook, Van Dijck retoma una afirmación del CEO de la empresa, Mark Zuckerberg, quien entiende que la misión
de Facebook es hacer del mundo un lugar más abierto e interconectado, aunque para la autora esto no es así. Para explicar
su posicionamiento retoma lo orígenes de la web 2.0, describe que desde el 2000 se planteó un cambio en el uso de Internet,
de ser un servicio de canales de comunicación en red pasó a convertirse en interacción entre usuarios de manera automática.
Antes de la web 2.0 la personas como máximo se podía suscribir a una web, firmar un libro de visitas, pero básicamente había
una difusión a través de páginas web, que tenía poca o nula actualización. Con la web 2.0 las personas pudieron empezar a
interactuar entre ellas, subir información, actualizar rápidamente sus estados; progresivamente desplazaron sus actividades
cotidianas al entorno virtual.
El traslado de la socialización al entorno virtual implica a su vez una íntima relación con las políticas económicas, pues usualmente el desarrollo de la técnica se enmarca y está acompañada por políticas económicas. En el caso de la web 2.0 hay una
impronta del neoliberalismo, ya que favorece o promueve a la generación de nichos de mercado, cuantificación de lo social,
producción sin retribución (los usuarios generan contenido, materia prima para el funcionamiento de Facebook sin ser retribuidos con un salario), que a su vez valora la jerarquía, la competencia y el lugar de los ganadores. A continuación se caracteriza
ese funcionamiento.
La web 2.0 se caracterizaba por su construcción colaborativa, en el año 2005 su explosión demográfica imposibilitó que los
usuarios siguieran controlando la Internet, y se produjo la incorporación y la construcción de empresas, como Facebook, que
permitió gestionar información de manera rápida y “sencilla”. En la web 2.0, la información no sólo se comparte con más persona sino que adquiere un valor distinto, se convierte en un algoritmo cuantificable capaz de gestionar y manipular gustos,
relaciones humanas. Por medio de los algoritmos los propietarios de las plataformas recopilan datos que los usuarios producen y comparten, información que permite crear valor (una plusvalía), ya sea para Facebook o para otras empresas. Asimismo,
Facebook como Google por su masividad y su capacidad de procesar datos han producido un protocolo hegemónico dentro
de internet, haciendo que la información pueda circular por diferentes plataformas. Van Dijck entiende que comoditizar las
relaciones sociales a través de las empresas como Facebook y Google fue el huevo de oro de las plataformas.
La circulación de información codificada además de facilitar la comercialización a las empresas, se vincula con las relaciones
sociales que establecen las personas, y las normas que la rigen. Para ejemplificar ello la autora pone especial atención en
la palabra compartir, entiende que posee dos grandes significados: conexión y conectividad. El primero tiene que ver con la
información que los usuarios publican a través de las interfaces diseñadas para ello. A prima facie parecería que compartir
información no presenta consecuencias en el espacio y tiempo futuro, sin embargo la arquitectura de las plataformas favorecen ciertos comportamientos de los usuarios, acciones que también se vinculan a valores neoliberales. Uno de los comportamientos a los que hace referencia son por ejemplo el hacerse amigos (friending), esto por un lado marca un vínculo entre las
personas, que muchas veces es una socialidad programada (porque Facebook “sugiere” amigos por medio de algoritmos que
vincula los distintos contactos con el propio), pero que a su vez cuanto más amigos tenga un usuario más capital social posee,
dentro de la plataforma adquiere un peso distinto a otros que poseen menos amigos, por otro lado en algunas ocasiones ese
capital social se traduce en capital económico.
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Antes de definir conectividad, es necesario detenerse en la información que se comparte. Información que antes de compartía en ámbitos privados, como fotografías de vacaciones, hijos, parejas, fetiches, etc., ahora es arrojada al ámbito público.
Sin embargo, Facebook no lo enuncia en esos términos. Lo privado y lo público remite a ámbitos legislativos y/o judicial,
Facebook bajo el amparo de la noción de compartir, toda la información que publica un usuario es pública, ya que como busca que el mundo sea más transparente e interconectado programa la interface por default. Cambiar ese elemento requiere
de competencias específicas por parte del usuario, es necesario destacar también que no todas las funciones pueden ser
modificadas.
La conectividad tiene el propósito de compartir los datos del usuario con terceros, por ejemplo el botón me gusta. A diferencia de la información que postea el usuario, el “me gusta” no es controlable, se exhibe por default y los datos que genera son
compartidos a terceros. Si bien el “me gusta” permite una interacción entre usuarios (conexión), esos datos personales se
convierten en conexiones públicas.
El significado de compartir, relacionado con los vínculos sociales empieza a adquirir otra densidad a través de los algoritmos, los protocolos y el default. Lo que antes se compartía en circuitos cerrados, en un ámbito privado, ahora por medio del
Facebook se comparte en un espacio público, que a su vez por la configuración que sus propietarios utilizan, por default, la
información se comparte con terceros. La producción de información aislada de hacer amigos, de publicar cosas e ideas, es
enhebrada por medio del botón “me gusta” (y otros plug-in “sociales”). De esta forma, las concepciones de información pública
y privada empiezan a ser reconfiguradas, “el botón ‘me gusta’ es el epítome de una profunda modificación de la norma social”
(Van Dijck 2016:83).
El éxito de Facebook, no es su estructura técnica, sino que logró exportar sus botones a otras plataformas, y éstas funcionan
con el mismo criterio de conectividad, lo que les permite recolectar datos de los usos que realizan los usuarios. Facebook
convirtió las interacciones sociales en algorítmicas, mediadas por la esfera corporativa.
3. PERFOMANCE DE CÓRDOBA
En este trabajo consideramos a la performance como una práctica artística. Eso en principio parecería delimitar el campo, sin
embargo dentro de la performance están aquellos que hacen danza-teatro, danza performativa, literatura performatica, etc.,
etc.. A pesar de esa multiplicidad, encontré en la ciudad de Córdoba un grupo que se adscribe sin mayores objeciones a la
performance, dichas personas organizan y participan de Jornadas, ciclos o festivales de performance.
Cuando ingresé al campo (año 2014) busqué en la Web información sobre performers en Córdoba, el resultado fue magro. Además revisé las carteleras de los diarios de tirada provincial y local (La Voz del Interior y La Mañana de Córdoba), y no encontré
difusión sobre performance. El acceso fue por medio de un comentario de una amiga que me avisó de un festival de performance. Progresivamente, a través de asistir a los eventos y entrevistar a algunos performers, empecé a buscar los nombres
que aparecían en flyers o bien los que nombraban los entrevistados en Facebook, encontré que en su gran mayoría poseían un
perfil en esa plataforma, lo que me permitió acceder a información sobre las acciones y próximos eventos.
Los perfiles de los performers se caracterizan por publicar información de sus producciones artísticas, por ejemplo: postean
registros de performance donde accionaron. Esas publicaciones son producto del registro que ellos mismos hicieron y subieron, o bien repostean el video o álbum de fotos de alguna otra persona que haya registrado la acción. Además publican eventos
performaticos o de arte contemporánea donde accionarán o asistirán. Publican situaciones anímicas, problemas con obras
(realización o traslados). Hay una actualización periódica.
Algunos de los performers también poseen una página de Facebook (fanpage), que a diferencia del perfil postean sólo información que tiene que ver con su obra artística, y sus publicaciones son raleadas. Algunas páginas encontradas son las de Eli
Ferrari, Indira Montoya y Soledad Sánchez Goldar. Otros performers acompañan su perfil de Facebook con otras plataformas
como Flirck, YouTube, Blogspot, Wordpress, Vimeo. También se encontraron página de Facebook de los Festivales/jornadas/
ciclos: Aún sin título, Festival Convergencia, Galerías Efímeras.
Las entrevistas realizadas hasta el momento no abordaron de manera directa el uso de la plataforma de Facebook, ya que el
foco estaba puesto en relevar personas que realizaran performance, así como una aproximación al término a través de entrevistas a performer. Sin embargo, en esas conversaciones aparecía de manera reiterada el uso de la plataforma.
Si bien es necesario ahondar en las tácticas que utilizan para la red social, se puede realizar una descripción de lo que se observa en los perfiles, en la fanpage y en los eventos. En este sentido la descripción se divide en dos partes, la primera busca
mostrar una recopilación de datos obtenidos a partir de Facebook, la segunda es una descripción densa.
3.1 Recopilación de datos
En cuanto a la recopilación de datos, es necesario destacar que la plataforma de Facebook no permite obtener información de
los usuarios, en términos técnicos se dice que tiene inhabilitadas las API (Application Programming Interfaces) no así Twitter.
Esta restricción de Facebook llevó a una recopilación artesanal de los datos, para lo cual se utilizó la página Onodo.org, vale la
aclaración ya que la sistematización y el compendio de datos dista del que puede llevar a cabo una computadora.
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Los datos que se ingresaron a Onodo fueron:
De Facebook: likes a fanpag de performer, likes a fanpage de lugares donde se llevan a cabo performance; eventos creados en
facebook, personas que asistieron al evento, personas invitadas al evento, personas que les interesa equis evento. Asimismo
se crearon nodos de eventos que no fueron publicados en Facebook.
Imagen 1. Relevancia de personas, grupos, eventos, lugares

Fuente: Captura de pantalla en Onodo

Imagen 2. Nodo de artista en relación a otros performer, evento, lugares

Fuente: Captura de pantalla en Onodo

3.2. Observación de perfiles, fanpage y eventos
Como se nombró anteriormente, la mayoría de los performers que frecuentemente se ha observado en Festivales, Ciclos y/o
Jornadas poseen un perfil en facebook. Los perfiles cuentan con los nombres propios de los artistas, los datos de biografía son
escasos, la mayoría sólo completa el lugar donde estudió (UNC) y/o dónde vive (Ciudad de Córdoba). Con muchos de los performers somos “amigos” de Facebook, por lo que puedo acceder tanto a sus publicaciones públicas como a la de sólo amigos, sin
embargo la mayoría de sus publicaciones son públicas, es decir que no es necesario poseer un perfil de Facebook para acceder a la
información, aunque su búsqueda por medio de Google requiere de mayor conocimiento de la performance por parte del usuario.
Siguiendo con los postulados de Van Dijck, cuando le pedí la solicitud de amistad (que recientemente el botón cambió de
Solicitud de amistad a Conectarte) a un performer, Facebook me sugirió otros nombres, que en su mayoría eran personas que
había visto en los Festivales, Ciclos y/o Jornadas de Performace, a partir de allí empecé a relacionar acción/cara con el nombre
de la persona. Esta facilitación que me ofreció Facebook por un lado me permitió recopilar información, acceder a un campo
totalmente desconocido antes de iniciar la investigación, pero al mismo tiempo da cuenta de la socialidad programada de la
plataforma, que a su vez guarda relación con la cantidad de performers en Córdoba. En este sentido, es posible destacar que
cuando asisto a las jornadas, ciclos y/o festivales de performance somos prácticamente las mismas personas en cada uno de
esos eventos.
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Como también hace notar Van Dijck en su análisis, los posteos en Facebook dan la apariencia de profesionalidad. Los flyer
que generan y publican a modo de difusión, dan la sensación de una muestra artística coordinada, en un lugar cómodo, en
zonas sin robos, que si llueve habrá un techo móvil que nos proteja del agua. Pero los eventos de performance en Córdoba en
su mayoría son autogestionados, esto conlleva diferentes situaciones: los espacios donde se realizan las acciones son al aire
libre o bien en salas poco acondicionadas, las acciones están compuesta en su mayoría por un performer quien lleva consigo
los elementos que necesite para accionar (los que pueda trasladar y solventar), entre otros elementos.
No obstante, la performance tanto por su definición teórica como por la propuesta de los performers locales, hay una búsqueda
de lugares “no convencionales”, que podría entrar en ‘contradicción’ con la gráfica de esos flyers y/o con que en su mayoría se
realiza en salas de teatro, o centros culturales. Al mismo tiempo, la publicación de esos diseños y la creación de eventos me
permite observar la vigorosa producción de performance en Córdoba, no hay que olvidar que esta descripción online adquiere
presencialidad en las acciones.
En este sentido, si bien se encuentra una gran cantidad de registro en formato de fotografías y/o video publicados en los perfiles de los artistas en Facebook, la experiencia, el proceso de la acción sólo es posible acceder por medio de la presencialidad.
3.3 El réquiem
Una de las jornadas que hemos seguido de cerca es Réquiem para Cabaret Voltaire, éste se realiza en el centro cultural Bataclana, ubicado en Arturo M. Bas 1083. Bataclana se caracteriza por ofrecer espectáculos de teatro, clown y varietés. Desde el
año 2013 organizan un festival de performance que llamaron Réquiem para Cabaret Voltaire. Bataclana posee una página en
Facebook donde publica todas sus actividades, Facebook al tener una narratividad de “línea de tiempo” favorece a las publicaciones recientes dejando a las anteriores (de un minuto de antigüedad) en un lugar menos visible, por lo que la difusión de
Réquiem por medio de la Página de Bataclana se pierde en la multiplicidad de posteos. No obstante la coordinadora difunde el
flyer por medio de su perfil personal, además solicita a los participantes que compartan esa información en sus muros.
Otro recurso que utiliza es el evento. En la página oficial de Facebook define a los eventos como: “una función que te permite
organizar encuentros, responder a invitaciones y mantenerte al día de lo que hacen tus amigos”. Un mes antes que se lleve a
cabo la jornada, la coordinadora de Réquiem por medio del evento mantiene activa “actualizada” la información, va publicando
las sinopsis de las acciones, fotos de los artistas, fotos de las acciones. Como define Facebook, por medio del evento su organizador puede enviar invitaciones, y los usuarios pueden elegir: Me interesa, Asistiré o Recibir la invitación. Si elige la primera
y la segunda opción, las actualizaciones del evento aparecen igual que una publicación. Además Facebook va avisando cuánto
tiempo resta para que el evento se realice.
En la entrevista que le realicé a la coordinadora en el año 2016, afirma: “yo difundo mucho, en los grupos de Facebook, y ahora
va a salir en el diario, la gacetilla sale todos los años, mañana sale en La Voz del Interior, y después es muy importante que los
artistas lo compartan también, son muchos entonces mucha gente lo va a terminar viendo”. Por otra parte, la coordinadora
afirma que: “yo todos los años organizo un grupo de Facebook con los que van a participar, por cuestiones organizativas”.
Imagen 3. Posteo de Bataclana espacio cultural, compartió el álbum de Mailen Panichella

Fuente: Captura de pantalla en fanpage de Bataclana espacio cultural
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Es interesante observar la interacción entre los perfiles de los artistas con las páginas de los centros culturales o del coordinador. Por ejemplo, un artista como Gustavo Mauro publica que participará en Réquiem para Cabaret Voltaire, la coordinadora
comenta ese posteo, ya sea antes o después de la jornada pegando la sinopsis de la performance. En este sentido es posible
recuperar otro uso no por default de Facebook, porque en los perfiles de los artistas y en las páginas sólo hay publicación que
ellos generan, es decir que fueron a configuración y tildaron la opción que los únicos que pueden publicar es el propietario del
perfil o de la página. De este modo también sólo se ven republicaciones que la misma página realiza de otros perfiles, por ejemplo Bataclana compartió el álbum de Mailen Panichella, persona que normalmente realiza registro fotográfico de performance.
3. CONCLUSIÓN
La pregunta por la individuación de la performance a partir de Facebook, es reciente en la investigación, en una primera aproximación se puede inferir que la plataforma está gravitando en las organizadoras de Jornadas, ciclos y Festivales así como los
performes.
Siguiendo los enunciados de la coordinadora de Réquiem, Facebook facilita la organización y la ejecución de la jornada. Cabe
destacar que en otras jornadas, festivales y/o ciclos presentan un comportamiento similar al que se encontró en Réquiem. Es
decir, a través de ese medio se difunden las convocatorias, el evento, sirve también como un medio de comunicación tanto
interno (grupos cerrados) como externo (a través del posteo de preguntas, comentarios), también es un espacio donde suben
registros, a través de los cuales es posible ver comentarios o emoticones que realizan diferentes personas.
Considerando la socialidad programada, que denuncia Van Dijck, por un lado alimenta el circuito cerrado que presenta entre los
que realizan performance, pero al mismo tiempo es una ventana de acceso para las que estamos fuera de ese circuito. En ese
sentido, comparando la performance de los años ’80 y la de la actualidad, ésta última es mucho más abierta, ya que en los ’80
no sólo que había menos acciones, quienes la realizaban –o como ellos dicen quienes entendían otra forma de hacer arte- se
reunían en casa que sólo entre ellos conocían la dirección.
Por último, el desafío de reflexionar sobre Facebook no como una herramienta externa de las personas (por ejemplo de difusión), sino como un elemento no humano que es constitutiva de las relaciones humanas, especialmente entre performers, es
una tarea incipiente que requiere seguir investigando.
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RESUMEN
En el presente artículo quiere mostrarse la posibilidad de acceder a una suerte de dimensión topográfica o espacial de la memoria a través de algunas imágenes en las que se muestra de modo patético esta relación entre territorio y violencia. Se tratará
de mostrar en qué sentido una forma compositiva como el montaje, caracterizada a partir de algunos rasgos de disposición
del archivo de las prácticas historiográficas de Aby Warburg y Walter Benjamin, puede, dar cuenta de esta dimensión espacial,
háptica, táctil o topográfica de la memoria. De este modo, se intentará lo que Benjamin denomina una captación plástica de
la historia, a partir de una yuxtaposición no necesariamente causal, lineal y sucesiva entre elementos, sino por relaciones de
correspondencia visual, temática, morfológica o gestual entre algunas imágenes que muestran las relaciones entre violencia
y territorio.
Palabras clave: Montaje, memoria, imagen, topografía, caminantes
1. INTRODUCCIÓN
Tanto las crónicas de la conquista, pasando por los relatos de los exploradores de la colonia y temprana república, hasta
los desplazamientos de las violencias contemporáneas, muestran una relación importante entre violencia y territorio cuya
encarnación plástica está testimoniada en una serie de imágenes que también hacen parte de la memoria sobre los hechos
oprobiosos del pasado de los colombianos. En la presente ponencia quiere mostrarse la posibilidad de acceder a una suerte de
dimensión espacial de la memoria a través de algunas imágenes en las que se muestra de modo patético esta relación entre
territorio y violencia.
Para acometer este objetivo, trataré de mostrar en qué sentido exploraciones basadas en las prácticas historiográficas de
Aby Warburg y Walter Benjamin, pueden dar cuenta de esta dimensión espacial de la memoria. De este modo, se intentará lo
que Benjamin denomina una captación plástica de la historia, a partir de una yuxtaposición no necesariamente causal, lineal
y sucesiva entre elementos, sino por relaciones espaciales de correspondencia visual, temática, morfológica o gestual entre
algunas imágenes.
La relación entre memoria y espacio no es en absoluto novedosa. Esta tiene una larga tradición que se remonta a lo que se
conoce como “el arte de la memoria”. Frances Yates muestra en su estudio ya canónico sobre este tema, que este arte fue
inventado por Simónides, quien supo a quienes pertenecían los desfigurados cadáveres bajo los escombros del castillo de
Escopas recordando los lugares en los que se encontraban antes del desastroso acontecimiento. Esta techné memorativa,
consistía básicamente en la construcción de elaboradas arquitecturas mentales en cuyos espacios debían ubicarse imágenes
dramáticamente performativas que ayudaran a recordar “cosas” o “palabras”
El arte de la memoria ha tenido diferentes transformaciones en sus avatares históricos, y se han desarrollado distintas tradiciones que en ocasiones se han fusionado o se han dado la espalda entre si. Yates en sus estudios constantemente está
refiriéndose a lo difícil que ha sido para ella entender a profundidad, desde su posición en el siglo XX, las valoraciones y las
significaciones profundas que durante sus momentos de auge se le asignaron al arte de la memoria. Sobre todo porque en
muchos aspectos estas significaciones se alejan por completo de una mnemotécnica que permita, de modo pragmático, recordar aquello que no se quiere olvidar. Sobre todo en el Medioevo y en el renacimiento el arte de la memoria se asoció a la
ética. Aquello que debía ser recordado eran los vicios y las virtudes para provocar la salvación y evitar la condena, en el caso
medieval, o los conocimientos “herméticos” que propiciaran la iluminación mística, en el caso del renacimiento. Los procesos
de secularización pronto dieron al traste con estas pretensiones, y poco a poco el arte de la memoria, así como la tradición
retórica de la que hacía parte, fueron quedando en un segundo plano en el panorama erudito de la modernidad científica.
Considero que es importante tener en cuenta la tradición enorme que hay al respecto de la relación entre memoria, espacio,
imagen y ética. Quintiliano, quien era el menos entusiasta de los representantes de las fuentes clásicas del arte de la memoria,
proporciona, en palabras de Yates, “una razón absolutamente racional de porqué pueden los lugares auxiliar a la memoria,
porque sabemos por experiencia que un lugar convoca asociaciones en la memoria” (Yates, 2011: 42). Esta formulación de
Quintiliano está, a mi juicio, a la base de los procedimientos que Benjamin y Warburg utilizan en sus inacabados proyectos:
El libro de los pasajes, y el Atlas Mnemosyne. Ambos proyectos establecen relaciones entre memoria, imágenes, lugares y sin
duda, dichas asociaciones tienen implicaciones prácticas de carácter ético político1.
1. La relación entre las preocupaciones de Warburg y el arte de la memoria ha sido sugerida por Yates (2011, p. 12). También Johnson recientemente ha calificado el Atlas Mnemosyne de ars combinatoria, en evidente referencia a una de las tradiciones del arte de la memoria (2012, p. 6). En el caso de Benjamin, hasta
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2. EL ATLAS MNEMOSYNE
El Atlas Menemosyne de Aby Warburg establece interesantes relaciones entre memoria y espacio a través de las imágenes.
De entrada ya eso se hace evidente con la sola mención de Atlas en el título del proyecto. El Atlas explora, cartográficamente,
cómo son constituidos los significados de las imágenes por el movimiento y traslado de temas y estilos entre el este y el oeste,
el norte y el sur (Johnson, 2012: 10). Ello da cuenta de hasta qué punto el modo de exposición del Mnemosyne está relacionado
con la pretensión de situar espacialmente las imágenes. Didi-Huberman ha señalado la importancia que en el Atlas de Warburg
tiene la noción de intervalo (Didi-Huberman, 2009). Este es logrado gráficamente por una tela negra de fondo, que establece un
espacio circundante entre las imágenes que se adhieren a ella por medio de pinzas fácilmente manipulables.
Este intervalo, debe asociarse con la noción de Denkraum, o espacio para el pensamiento o para la reflexión. Con esta noción
Warburg se refiere a “el acto de interponer una distancia entre uno mismo y el mundo exterior”, que es para el autor el “acto
fundacional de la civilización humana” (Warburg, 2010: 3). Este espacio entre el hombre y el mundo, señala una polaridad
dinámica, pendular, y oscilante entre los dos polos de la magia y la ciencia. Lo más interesante de la propuesta de Warburg, es
que esta distancia nunca puede entenderse como algo totalmente ganado; no debe interpretarse desde el punto de vista del
progreso. Las imágenes están continuamente fluctuando entre estos polos, y se convierten en instrumentos que el hombre usa
para interpretar el mundo ya sea desde el punto de vista de la emancipación y el conocimiento, o de la alienación y la superstición. En este sentido, el problema del espacio se confunde con la ética, a través de la noción de orientación. Se supone que el
atlas debe posibilitar el establecimiento de ese espacio “intermedio que permite reflexionar y cuyo papel primordial consiste
en servir como instrumento de orientación espiritual” (Baéz, 2012: 27).
Un ejemplo elocuente es el panel A (uno de los paneles introductorios) (Warburg, 2010: 9). En dicho panel se ponen en relación
descenso-ascenso (y viceversa) imágenes que, yuxtapuestas, muestran la importancia que en la ulterior lectura del Mnemosyne tendrá el cruce entre la categoría temporal y la categoría espacial, es decir, la importancia que la posición geográfica de la
producción y la recepción de las imágenes tiene para su interpretación.
3. EL LIBRO DE LOS PASAJES
Para Benjamin, una de las características fundamentales del modo de percepción sensible que ha posibilitado la modernidad
es que no es meramente óptico y contemplativo, sino también, háptico o táctil. Es en este sentido que Benjamin equipara el
modo como se suceden velozmente los fotogramas en la experiencia cinematográfica, con la memoria espacial de las estructuras arquitectónicas (2008c) y con el desplazamiento de un flaneur por la ciudad (2008a). En los tres casos, se hace posible
hablar de una espacialización de la memoria en el sentido de que esta no puede ser entendida solo en relación con el ejercicio
temporal de rescatar el pasado del olvido, sino con una experiencia y apropiación casi inconsciente del espacio.
El estudio de los pasajes es paradigmático en este sentido. El libro es un modelo de cómo hacer historia tratando de reconstruir una experiencia del espacio; de estructuras arquitectónicas, de planos topográficos, recurridos urbanos, guías turísticas
y cartografías de todo tipo. En muchos de los fragmentos del texto de Benjamin podemos encontrarnos “con un pasado que se
ha vuelto espacio” (Eiland, 2010: 70). En este contexto el flaneur, el caminante sin rumbo, constituye un modelo, “puesto que
es aquel que suspende todo conocimiento previo sobre la ciudad para sumergirse o ser absorbido por ella” (Calderón, 2013:
11). El flaneur abandona el yo para sumergirse en la dispersión de sensaciones sensibles casi de modo inconsciente: “No se
trata de un sujeto como centro de construcción de un relato, sino de un lugar, de una topología que atraviesa, en una relación
de doble sentido: el particular se construye a partir de un lugar y a su vez un lugar se constituye a partir de un particular que
habita en él” (Calderón, 2013: 11-12).
En la experiencia de un solo pasaje, como un umbral en el espacio y en el tiempo, puede haber una coexistencia y adecuación
de acontecimientos diferenciados que incluyen nuestra recepción en lo que Benjamin denomina “el ahora de la cognoscibilidad” (Benjamin, 2005: 465), es decir, el momento crítico de interpretación en el cual un objeto histórico particular llega a la
legibilidad a través de un shock cuya inmediatez comparte las calidades estructurales de la imagen. Este tiempo-ahora es
siempre un momento oportuno en el que se da la posibilidad de revertir el destino ilusorio del progreso, o catastrófico de lo
siempre igual, y propiciar la redención. En este sentido, encontramos de nuevo esta relación entre la memoria, el espacio, y
unas exigencias prácticas que en Benjamin desbordan los linderos éticos para desplazarse hacia los políticos.
4. IMÁGENES SOBRE LOS CAMINANTES
Los modelos de Benjamin y Warburg permiten establecer un marco de referencia que abre la posibilidad de interpretar las
imágenes desde el punto de vista de unas relaciones espaciales que al tiempo se convierten en reflexiones de carácter ético
político.

donde yo sé la relación no ha sido señalada de modo explícito, sin embargo, es interesante notar el uso que Benjamin hace de conceptos como “redención” o
“iluminación profana” como objetivos de sus construcciones históricas, como es el caso del libro de los pasajes (Benjamin, 2005; sobre la iluminación profana,
ver: Cohen, 1993, 2010. Sobre el concepto de redención en un contexto profano puede consultarse a Buck Morss, 2001, p. 241 y ss). Al respecto de las relaciones entre Benjamin y Warburg, ver: Abadi (2011); Rampley (2010); Agamben (2005, 2009, 2010); Didi-Huberman (1997, 2009); Johnson (2012); Urueña, (2017).
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En las imágenes de los caminantes podemos encontrar un nicho para experimentar sobre esta posibilidad. Si las imágenes a
las que nos referimos son acerca de caminantes, es necesario referirse a los territorios por los cuales estos transitan. Por eso
es importante abordar el problema desde el punto de vista de una dimensión espacial de la memoria. Por ser un caminante que
se funde con el paisaje en una relación de reciprocidad, tanto la figura del flaneur, como las de Atlas y mapa, son significativas
en este contexto. En el caso de la interpretación que propongo, se trata entonces de aportar dos ejemplos restringidos, dos
variaciones posibles del caminante, pero no en el contexto de la ciudad, sino en el del difícil territorio colombiano. Estas variaciones son las figuras del carguero del siglo XIX y el desplazado del siglo XX, quienes transitan, a su vez, entre las montañas
y los valles de las tierras bajas, y entre la ciudad y el campo. Son imágenes que cristalizan de modo patético dos variaciones
entorno a los trasegares que los cuerpos de los colombianos han tenido que padecer por ocasión las luchas por la tierra y el
territorio. Este es un problema que ha persistido como un bajo continuo a lo largo de los diversos conflictos que han asolado
la historia del país, tanto en su vida republicana como en su pasado colonial (CHCV, 2015)
Imagen 1. Montaje de imágenes en torno a dos variaciones de la figura del caminante en Colombia

4.1 Cargueros
Los cargueros eran unos personajes que se dedicaban a transportar a las personas en silletas acondicionadas en sus espaldas
a través de los montañosos caminos del territorio colombiano, tanto antes como después de su fundación como república.
Estos personajes están representados en numerosas imágenes producidas sobre todo a lo largo del siglo XIX (imágenes 1.112,
1.123, 1.134, 1.145, 1.156). Las imágenes de los cargueros interesan porque a través de ellas puede verse el modo cómo en el
siglo XIX, momento de la formación y primeros intentos de consolidación de la república de Colombia, se proyectaban en el
territorio una serie de interpretaciones científicas, políticas económicas y morales que en cierta medida sigue aun arraigadas
en el sentido común de los colombianos. Estas concepciones están relacionadas con la idea ilustrada de progreso que se manifiesta, también, de modo espacial o geográfico.

2. Vista del paso del Quindío, en la provincia de Popayán y, cargueros que lo atravesaban de John Potter Hamilton (Hamilton, 1827 tomada de Taussig, 2012: 359).
3. Torres Méndez, R. (1978). Carguero de la montaña de Sonsón, 1878. Tomado González, 2013.
4. Saffray, Charle. Porteur de Quindió. Viaje de 1861 publicado en 1871: Tomada de Biblioteca virtual del Banco de la república de Colombia: http://www.
banrepcultural.org/node/44457
5. Saffray, Charle. La montagne de Quindió. Viaje de 1861 publicado en 1871: Tomada de Biblioteca virtual del Banco de la república de Colombia: http://www.
banrepcultural.org/blaavirtual/imagenes-viajeros/la-montagne-de-quindio
6. André, Edouard. El monte de la agonía, 188. Tomada de Taussig 2012: 346.
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La imagen de la comisión corográfica en la que se representa un carguero es muy significativa porque da cuenta de uno de los
medios de transporte usado por los miembros de la comisión para atravesar los puntos montañosos más difíciles fue el de los
cargueros (imagen 1.6)7. Es decir, de un modo, tanto literal, como figurado, muestra que la pretendida construcción del mapa
de Colombia por parte de la mencionada comisión fue realizada “a lomo de indio”8.El contexto en el que se hace necesario el
mapa que la comisión corográfica debía elaborar, es el de la necesidad de “condiciones” materiales para asegurar el “progreso”
de la nación. Efraín Sánchez da cuenta de cuáles eran, en el siglo XIX, los cuatro aspectos en que el gobierno debía profundizar
para lograr este cometido: educación, vías de comunicación, inmigración y desarrollo de la industria (Sánchez, 2007: 680)9. Sin
embargo, lograr estos cuatro cometidos era imposible sin tener una “descripción física del territorio y el levantamiento de sus
estadísticas básicas” (Sánchez, 2007: 680). De hecho, de acuerdo con Sánchez, fue en el aspecto de la descripción del territorio
y en el levantamiento de sus estadísticas en donde se lograron lo únicos avances notables del siglo XIX (Sánchez, 1999: 680).
En este sentido, la imagen que estamos comentando no puede ser entendida meramente como una mera curiosidad hecha
para la nostalgia o el goce estético, sino como parte íntegra del mapa mismo. El uso de las láminas supone, como lo sugiere
Taussig, una intersección entre ciencia y arte; entre la precisión de la estadística, el poder del saber científico y la figuración
visual de la imagen.
Las imágenes de Humboldt representan la mirada del explorador extranjero, quien es el precursor del género muy difundido en
el siglo XIX de las vistas panorámicas (González, 2000, 2013). En este caso, la idea de progreso está relacionada con la concepción según la cual el medio geográfico determina la capacidad de evolución de la sociedad (Serje, 2011) (imagen 1.710; 1.811).
Los americanos se encuentran en las etapas primitivas de un esquema que entiende el paso de la historia como el ascenso por
una serie de estadios hacia la civilización. Y según esta postura, tienen más posibilidades de lograrlo quienes se encuentran
en las tierras altas, a quienes se encuentran en las bajas.
Michael Taussig ha caracterizado esta jerarquización entre tierras bajas y tierras altas como una topografía moral, de la que
hacen parte fundamental los cargueros, aquellos en cuyos hombros, en un sentido tanto literal como figurado, se ha impuesto
la carga del ascenso hacia el progreso (Taussig, 2012: 356). Si consideramos el modo como se confunden categorías morales
o religiosas, con las categorías políticas o económicas que se proyectan a la topografía, es evidente que el desplazamiento
que es prescrito por la ciencia, la religión, la economía o la política es el del ascenso ya sea hacia la gracia o la civilización,
por oposición al descenso hacia la perdición del infierno, o el retraso social. El movimiento que va de la dicha a la desdicha o
de la desdicha a la dicha es una de las más tradicionales categorías de identificación de los géneros narrativos prototípicos.
Dependiendo del sentido en que se esté enfrentando el caminante al territorio, su recorrido podrá ser considerado de modo
diferente: si va en ascenso su trasegar será una comedia o un romance, si va en descenso será una tragedia o una sátira12.
El progreso, entendido como un destino desde el punto de vista temporal, se manifiesta en este caso como un destino en un
sentido espacial, como lugar al que debe llegarse.
En muchos lugares del País en dónde estas prácticas ocurrieron, se las sigue recordando a veces con vergüenza, pero también con orgullo. En Antioquia, por ejemplo, se rememora a los cargueros como unos verracos a cuyas espaldas se debe la
colonización y la pujanza del departamento. Hay una relación genealógica entre los cargueros de Antioquia, los arrieros y los
silleteros que desfilan en la feria de las flores en Medellín. De hecho en el municipio de Guatapé, que se caracteriza por los zócalos que decoran sus casas con diversas escenas de la vida cotidiana y religiosa de los pobladores, pueden encontrarse unos
ejemplares que representan a los cargueros y que establecen relaciones visuales con los arrieros13 (imagen 1.16, 1.17 y 1.1814).
Hay que decir, para terminar, que esta práctica no ha cesado aun. La videoinstalación El paso del Quindío de José Alejandro
Restrepo15 muestra que en el departamento de Chocó, en la serranía de Baudó, subsiste una familia que aun ejerce este oficio

7. Paz, Manuel María. Camino para Nóvita en la montaña de Tamaná, 1853. Tomado de la Biblioteca Digital Mundial: https://www.wdl.org/es/item/9064/
8. “Por eso se describieron, midieron y publicaron la distancia y el tiempo requerido para la marcha de la tropa; sin embargo, no se indicó que los agrimensores
eran cargados por peones en las trochas más difíciles” (Taussig, 2013: 207, énfasis añadido).
9. “Podría decirse que a mediados del siglo XIX las esperanzas de progreso se cifraban en cuatro estrategias fundamentales: el avance de la educación, el
fomento de la industria, la apertura y mejora de las vías de comunicación y la atracción de inmigración extranjera” (Sánchez, 2007: 680, cursiva en el original)
10. Humboldt, Alexander. Passage du Quindiu dans le Cordeillere des Andes. 1810. Tomada de Herrera, 2010: 98. De hecho, el grabado El paso del Quindío fue
hecho por Josef Anton Koch, quien lo elaboró a partir de un boceto de Humboldt.
11. Humboldt, Alexander. Géographie des plantes près de l’Ecuateur, 1804. Tomado de: Serje, 2011: 96.
12. Al respecto del carácter arquetípico de estos cuatro géneros narrativos puede consultarse a Northorp Frye (1971); para el caso de la aplicación de estas
categorías a las narraciones históricas, ver Hayden White (1992).
13. Información tomada de entrevistas personales con pobladores de Guatapé.
14. Zócalos que decoran las casas en el municipio de Guatapé, Antioquia en Colombia. Fotografías que pertenecen a un archivo privado del autor.
15. A esta obra vuelvo a referirme en la conclusión de este artículo.
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(imagen 1.2016) (Restrepo, 2007: 46). También en Anzoátegui en las montañas del Tolima, la familia Aguirre aun practica esta
labor y sin duda podemos conjeturar que en muchos otros territorios del País deben darse casos similares.
4.2 Desplazados
Es necesario notar que después de haber fundado el Estado colombiano y establecido el inventario de su territorio, este problema no se ha estabilizado para nada, de hecho, según muestran los datos de la mayoría de los analistas, y los informes oficiales
como Una nación desplazada, esta es una de las cuestiones que se ha mantenido como un bajo continuo a lo largo de los conflictos del siglo XX (CHCV, 2015). El desplazamiento forzado es en efecto una de la consecuencias más deplorables del conflicto. Colombia ocupa el segundo lugar en la jerarquía internacional que ordena a los Estados según el número de víctimas de
desplazamiento forzado. Desde el punto de vista del problema de la tierra y el territorio, las cifras también son escandalosas;
en un país que tiene un problema agrario persistente, con una historia signada por el difícil acceso a la tierra, se calcula que 8,
3 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas por la fuerza y el 99 por ciento de los municipios colombianos han
sido expulsores (CNMH, 2015: 16). La corte constitucional se ha referido a este fenómeno como: “una tragedia nacional, que
afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del país durante las próximas décadas” (Sentencia
T-025 de 2004, citado en CNMH, 2015: 16. Énfasis añadido)
Me referiré, brevemente, a 3 obras en las que de alguna manera se capta de modo plástico este problema. En lo que respecta al
mapa, el impulso cartográfico con el que se da cuenta de un territorio, la obra Signos cardinales de Libia posada es paradigmática (imagen 1.23 y 1.24)17, pues se refiere a un caso en el que el mapa mismo se encarna en los cuerpos de los desplazados.
Por medio de la obra la artista busca construir una suerte de atlas de Colombia que verse sobre el padecimiento de los cuerpos
de aquellos que han trasegado por el territorio debido a los desplazamientos forzados: ¿Qué más patético que verse forzado,
por fuerzas externas que no se controlan, a desplazarse sin perspectivas de regresar? La reconstrucción del relato por sus
protagonistas permite “ir en busca del tiempo perdido”, pero el mapa permite, además, que ese tiempo se encarne y se haga
espacio en la superficie corporal.
Es importante señalar la reiteración de la asociación entre poética y territorio, que ya se había delineado con la topografía
moral de Taussig en el caso de los cargueros. La doble acepción de la palabra destino, en el sentido tanto de lugar al que se
va, como de evento que debe ocurrir inexorablemente, brinda elementos para establecer una relación con las concepciones de
la temporalidad que Benjamin trata de criticar por medio sus montajes dialécticos. Tanto la imagen del progreso, como la del
eterno retorno, se refieren a experiencias temporales que se confunden con un destino inexorable que pareciera no depender
de las acciones de los hombres. El destino en su sentido temporal, que se identifica con el paso del tiempo histórico, tiene una
imagen concomitante que se refiere al espacio. Los problemas ideológicos proyectados al espacio, muestran que este destino
debe estar prescrito por el ascenso que puede ser tanto físico como alegórico. Estos lugares que se confunden con la utopía
prometida por el progreso pueden ser las ciudades luz, los lugares en donde se supone que se ha cristalizado el proyecto democrático y capitalista de mejor manera. Es interesante notar que la llegada a ese lugar manifiesta en muchas ocasiones el
trasfondo del eterno retorno; se experimenta el progreso, pero a la vez se experimentan las lacras que no dejan realizarlo del
todo, semejante al bostezo detrás del brillo de la mercancía que Bejamin halló en el tedium vitae de Baudelaire.
La película La Sombra del caminante (imagen 1.25)18 de Ciro Guerra es representativa de esta cuestión. En este film, los personajes principales son dos desplazados que están buscando en Bogotá mejores condiciones de vida. En este caso, la capital de
la república puede interpretarse como la representación del destino, del ascenso al que se dirige todo caminante que ha sido
desplazado de su tierra. Una vez llegan a su destino, los personajes de la película sienten la incomodidad de no poder realizar
sus aspiraciones. Uno de ellos no encuentra trabajo y el otro no puede alejarse los fantasmas de su pasado. El victimario y la
víctima se encuentran, y con la metáfora del carguero se hacen uno en su trasegar por la ciudad. Un recorrido de ascenso que
sin embargo termina convirtiéndose en una vuelta al círculo vicioso de la violencia.
Este círculo vicioso está encarnado en otra obra del desplazamiento que ha sido construida por Rolf Abderhalden, uno de los
directores de mapa teatro. La obra en cuestión, es un performance registrado en video llamado Camino (imagen 1.26)19 que
muestra una relación entre el territorio que se recorre, el caminante y la circularidad del eterno retorno; un caminante que lleva
al hombro sus bienes en una imagen que se repite y se responde a si misma hasta el infinito. Es muy significativa la referencia
al mito de Sísifo de Albert Camus, quien se refiere de modo expreso al esfuerzo del cuerpo que debe cargar con este castigo
de modo incesante. Puede establecerse una relación con el repetitivo trasegar al que están sometidos los cuerpos de los
caminantes y al esfuerzo que conlleva el hecho de cargar al hombro sus pertenencias. Recordemos que las penas del infierno
son para Benjamin una imagen que le sirve para caracterizar la experiencia temporal de la modernidad, en la que lo nuevo se
16. Restrepo, José Alejandro. Paso del Quindío II, 2007. Videoinstalación. Tomada de: Biblioteca virtual Luis Ángel Arango: http://www.banrepcultural.org/
blaavirtual/textos-sobre-la-coleccion-de-arte-del-banco-de-la-republica/jose-alejandro-restrepo/paso-del-quindio-2
17. Posada, Libia. Signos Cardinales, 2008. Colección de arte del Banco de la República. Tomado de Biblioteca Virtual del Banco de la República: http://banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/signos-cardinales
18. Guerra, Ciro. La sombra del caminante, 2005. Poster de película. Tomado de Proimágenes Colombia: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/
cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=274
19. Abderhalden, Rolf. Camino, 1997-1998. Video instalación.Tomado de: Biblioteca Luis Ángel Arando Generación Intermedia: http://www.banrepcultural.org/
blaavirtual/todaslasartes/genera/gene1.htm
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presenta desterrando a lo viejo y sin embargo manifiesta la reproductibilidad de lo siempre igual. Del mismo modo ocurre con
el tiempo de la violencia, cuyo circulo vicioso entre violencias que fundan el derecho y violencias que lo mantienen, atrapa los
cuerpos de los caminantes desplazados por luchas que son ajenas a sus intereses y voluntades.
5. CONCLUSIÓN. ES POSIBLE TIRAR LA CARGA POR LOS AIRES
La imagen del eterno retorno, que aparece como un respaldo negativo que impugna la fantasmagoría del progreso, no puede
sin embargo ser el resultado del análisis, no puede simplemente señalarse el inexorable destino trágico de los caminantes que
se ven sometidos a un vicioso círculo de caminos y que en sus hombros cargan el progreso del que no disfrutan en un territorio
que no posibilita la realización de sus necesidades básicas y el florecimiento de sus potencialidades.
“En el dar y tomar de la vida social tanto como en el espacio sudoroso y cálido entre el culo del que cabalga y la espalda del
que lo carga” (Taussig, 2012: 347) se manifiesta un problema político que es necesario desentrañar de modo suficiente. En
los comentarios que en diversas publicaciones ha hecho José Alejandro Restrepo sobre su obra El paso del Quindío, se hace
la siguiente pregunta: “¿Quién carga a quién?” (Restrepo, 2007). La pregunta vale la pena en la medida en que da cuenta de
la posibilidad de una reversabilidad en las relaciones de poder. Ese breve momento de conciencia al que se refiere Camus en
el Mito de Sísifo, el momento del respiro en el que la piedra vuelve a bajar para volver a subirla, puede ser identificado con el
tiempo ahora con que Benjamin designa el momento propicio en el que puede invertirse el destino trágico; es el momento en el
que el carguero se percata que puede tirar la carga por los aires, es cuando los actos de resistencia y los actos revolucionarios
deben poder ser pensados, y en especial, actuados. Como lo enseñó Aristóteles, y como lo reitera Benjamin, solo en la acción
se hace posible algo así como la felicidad.
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LA INMINENTE NATURALEZA CROMÁTICA DE LAS ARTES VISUALES
DESDE UNA MIRADA ANÓMALA DEL COLOR
Octavio Garay Angulo
RESUMEN
El presente trabajo busca motivar la generación de estrategias para poder superar obstáculos cromáticos dentro de las Artes
visuales cuando un artista o estudiante tiene algún defecto en la visión del color o daltonismo. No es fácil encontrar información
relevante sobre el tema ya que es poco estudiando, pero es fundamental conocerlo; es una condición que aproximadamente
350 millones de personas cuentan con ella (Coloradd.net, s/f), y es muy probable que en las escuelas de Arte nos encontremos
con estudiantes cuya visión cromática escapa de los umbrales de la normalidad. Por lo anterior, es imperativo tener estrategias
para saber orientar sobre el uso del color en toda su extensión, complejidad e importancia. La diversidad siempre ha estado
presente en los artistas a lo largo de la historia. En un mundo donde se toma como referencia una normalidad estandarizada,
si alguien logra pasar los umbrales de esa normalidad, es señalado. En la actualidad se ha logrado avanzar mucho en el tema
de la inclusión y la tolerancia hacia la diversidad, pero aún falta por hacer. El arte no está exento de los efectos negativos de
la exclusión. Con el afán de dar armas para defender la inclusión también en las artes, propongo desvelar al daltonismo exponiendo sus características principales, evidenciar los retos artísticos que enfrentan las personas con alteración en la visión
del color y exaltar las fortalezas, ejemplificar estrategias útiles e invitar al lector a generar las propias, mostrar algunas obras
de artistas con daltonismo y descubrir otras posibles líneas de investigación sobre estos diferentes modos de ver y percibir.
Palabras clave: Artes visuales, Daltonismo, Visión del Color, enseñanza-aprendizaje del color.

¿Qué sucede cuando una persona que cuenta con algún defecto en la visión del color o daltonismo, decide estudiar y dedicarse
a las Artes Visuales? En primera instancia ¿Será aceptada en la academia de Artes? El color es un elemento trascendental en la
producción y en la educación artística y un poderoso detonador de intenciones y emociones. El hecho detonador del presente
trabajo es mi experiencia personal, estudié en México una carrera meramente cromática: Diseño de la Comunicación Gráfica,
y tengo daltonismo. Actualmente estudio la Maestría en Docencia en Artes y Diseño, por lo que me interesa abordar el tema
del aprendizaje cromático de una persona con alguna deficiencia en la visión del color tanto en las Artes como en el Diseño.
Fue desgastante para mí transitar sobre el empedrado camino del aprendizaje del Diseño, a partir de que me enseñaron teoría
del color y debí aplicar los conocimientos teóricos en productos tangibles de comunicación gráfica; el problema real se puso
enfrente de mí, por lo que tuve que valerme de estrategias propias para salir de este rubicundo y furioso mar a respirar. Una
“debilidad” provoca una fortaleza alternativa derivada de la complejidad de habitar en un país donde el tema del daltonismo es
prácticamente invisible. Tuve que implementar estrategias, técnicas y trucos propios para poder sobrevivir en una profesión
inundada por el color. En la enseñanza de las Artes Visuales ¿se contempla la diversidad en la visión cromática de los estudiantes? ¿Existen herramientas y estrategias de aprendizaje específicas para superar las problemáticas con las que se puede
enfrentar una persona con daltonismo que esté dentro de una profesión donde el uso del color es trascendental?, ¿Los profesores tienen estrategias de enseñanza diseñadas en específico para estudiantes con algún defecto en la visión del color?, ¿Dentro
de la educación del Arte, se tiene conocimiento de los estudiantes o profesores que cuentan la condición en comento?, ¿Se
toma en cuenta a los posibles usuarios o consumidores de Arte con otros modos de percibir?, ¿El artista tiene las herramientas
necesarias para desarrollar Arte inclusivo contemplando esta particularidad?
No puedo omitir que durante el curso de la licenciatura tuve profesores que reprobaron la idea de que un estudiante con una
visión cromática que se sale de los estándares, puede estudiar y desempeñar adecuadamente la profesión. La exigencia en
la enseñanza de la Artes en general, es muy alta. Para llegar a dominar los medios de expresión, se requiere gran disciplina y
esmero. No es ningún secreto que muchos profesores de Artes se caracterizan por ser realmente rígidos en sus sistemas de
enseñanza, con la intención de que sus estudiantes lleguen al total dominio artístico. Con relación al color en las Artes Visuales
¿La enseñanza contempla la rigidez acostumbrada y no se toma en cuenta la diversidad perceptible del color?
La alteración en la visión del color en las Artes tiene varias implicaciones: por un lado, el resultado final de una obra cromática
de un artista con daltonismo puede resultar muy atractiva para las personas con visión del color normal, sin embargo, el hecho
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de que un artista vea el espectro cromático de forma distinta, puede crear en él angustia debido a que no puede estar completamente seguro del pigmento que está utilizando, o que lo que quiere mostrar no siempre concuerda con lo expuesto ¿A caso
existirá fuga denotativa entre lo que quiere expresar el autor con daltonismo y lo que muestra realmente mediante su código
cromático?, ¿Qué le provoca al artista con esta condición visual, saber que el espectador con visión del color sin alteración no
puede ver de la misma manera su trabajo? En realidad, es complejo entender cómo ve una persona con daltonismo; aunque
existen simuladores que nos acercan a la visión modificada del espectro cromático, el tipo y grado de cada persona con esta
característica visual es muy particular.
Por otro lado, hay diferentes manifestaciones artísticas que dejan de lado el uso del color y toman otras posibilidades expresivas, por mencionar sólo algunos ejemplos: técnicas monocromáticas de grabado, la escultura, la instalación artística, o la
fotografía en blanco y negro (aunque en esta última, siempre está presente la teoría del color). Pero también es común que
pintores daltónico usen una limitada paleta cromática o pinten en blanco y negro: Jens Johannsen, pintor con daltonismo
citado por Marmor y Lanthony (2001: 411) dice: “I work very well in black and white… and so I would probably feel more comfortable because it would free me to not even have to mess around with this color thing, whatever it is.” [Trabajo muy bien en
blanco y negro… Y por lo que probablemente me siento más cómodo porque me liberaría a ni siquiera tener que jugar esto del
color, lo que sea que es (la traducción es mía)] (ilustración 7). Como se mencionó con antelación, es muy común que se opten
por materiales monocromáticos, ejecutar de manera abstracta o usar otros medios como la escultura. (Marmor & Lanthony,
2001: 414). Es interesante ver que un artista con daltonismo necesita otros estímulos visuales para complementar lo que no
le pueden dar los colores que no percibe o que algunos de ellos, simplemente no le brindan fuertes sensaciones. El uso de los
contrastes, texturas, sombras y brillos ayudan a complementar la excitación visual que los diferentes colores dan (Marmor &
Lanthony, 2001: 409).
La intención de este trabajo es proporcionar algunas ideas que puedan ser de utilidad para desarrollar estrategias que el artista
en potencia o consagrado con algún tipo de defecto en la visión del color, pueda utilizar para superar obstáculos cromáticos y
expresivos; y también para que el docente en Artes genere didácticas alternativas para la enseñanza y uso del color. Para ello,
es muy relevante conocer a profundidad lo que es el daltonismo, es una condición de la que no siempre se tiene la información
adecuada y existen muchos mitos. A continuación, trataré de explicar de forma puntual lo que son los defectos en la visión del
color, no es un tópico sencillo de tratar, tiene diversas aristas implicadas, pero para generar estrategias auxiliares es necesario
envolvernos en su complejidad.
Para empezar a definir al daltonismo, exploremos la etimología de la palabra. El origen proviene del apellido de John Dalton
(1766-1844), químico y biólogo inglés quien fue el primero en escribir de forma científica sobre una condición visual poco estudiada en su tiempo y que él mismo padecía: discromatopsia, que ahora es llamada daltonismo en su honor (Woollett, 2012: 4).
Este hallazgo es interesante, ya que implicó un estudio autoetnográfico importante y la subjetivación del objeto de estudio. La
palabra por sí misma denota el rescate de la experiencia vivencial de los factores emocionales y subjetivos, que poco a poco se
endurecieron a través del tiempo. El término médico aceptado es discromatopsia (Perales, 2009: 129), hace unos años el más
usado en inglés era color blindness (ceguera al color). Si revisamos el MeSH (Medical Subject Headings) -que es el tesauro de
vocabulario terminológico arbitrado usado para publicaciones médicas indexadas- el término correcto es: Defectos de la visión
del color [Color Vision Defects (CVD)], aunque también se reconocen variantes, se cataloga de la siguiente manera (Ncbi.gov,
s/f):
Figura 1: Medical Subject Headings (Ncbi.gov, s/f).

Los defectos en la visión del color, son catalogados como enfermedad desde el modelo médico. Desde esta óptica, una enfermedad requiere cura; estos otros modos de ver el mundo ¿realmente necesitan cura? En este caso, se nombra como enfermedad porque esta condición se sale de los umbrales de la normalidad, pero ¿qué es una visión normal del color? Oscar
Estévez Uscanga citado por César Utribia (1996) dice: “La uniformidad que aceptamos como normal es tan sólo el resultado
de la tolerancia imbuida en el aparato visual humano y del hecho de que las diferencias entre la mayoría son muy pequeñas".
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Figura 2: Los tres tipos de conos. Nota: Imagen basada en: (Opara, O., & Cantwell, C., 2014, 169).

Una persona con visión del color normal tiene tres tipos de conos en la retina. Los conos son las células fotosensibles responsables de analizar la información cromática. Los diferentes tipos de conos se activan de manera simultánea mediante un “código de población” (Utribia César, 1996: 261) y por comparación, brindan la sensación de color gracias a los impulsos de dichos
conos en el sistema parvocelular. Los pigmentos visuales de los conos, están constituidos por sustancias llamadas fotopsinas
que son sensibles a las diferentes longitudes de onda. Los conos que absorben la longitud de onda corta son sensibles al azul
(Cono S), los que son sensibles al verde absorben la longitud de onda media (Cono M) y finalmente, el rojo es interpretado por
el Cono L que absorbe la longitud de onda larga (Utribia 1996, 235-236). Con la combinación de los tres tipos de conos S, M, y
L (figura 2), el cerebro puede interpretar miles de colores, [aproximadamente 30 000 colores pueden ser vistos por una persona
con visión del color normal (Coloradd.net, s/f)].
Los defectos en la visión del color que los médicos consideran como enfermedad, tienen sus particularidades: distintos tipos
y grados, lo que hace mucho más complejo el estudio de esta condición. El daltonismo se divide en: tricromatopsia anómala,
que es tener los tres tipos de conos activos pero con alguna alteración en la absorción del fotopigmento (un tricrómata es
la persona que cuenta con los tres tipos de conos sin ninguna alteración). Si la anomalía está en el tipo de cono S (azul): se
le llama tritanomalía, si está en el M (rojo): deuteranomalía, y si la interpretación de la longitud de onda larga (L) que da la
información del verde tiene alteración, se llamará protanomalía. Otro tipo de daltonismo es la dicromatopsia, que es cuando se
encuentra inactivo un tipo de cono. Si está inactivo el tipo de cono S, se denomina tritanopia, deuteranopia si el tipo de cono
inactivo es el M, y cuando es el tipo de cono L el inactivo, es llamado protanopia (Hunt, 2013). El monocromatismo es cuando
sólo se encuentra activo un solo tipo de las células responsables de la visión del color y la misma, será muy cercana al blanco
y negro. Cuando no existe ningún tipo de cono activo se le denomina acromatopsia, la visión será en blanco y negro con escala de grises, además, como consecuencia por no tener conos activos, se presentan problemas adicionales de baja agudeza
visual, nistagmo y fotofobia aguda, por ejemplo (Perales, 2009: 129-130). Regresando al tema de lo anormal y lo normal, como
lo menciona Oscar Estévez, lo normal para el ser humano parte de sus mismos esquemas cognitivos, representativos y sus
limitaciones. El mundo nos ofrece una variedad inimaginable de estímulos que no somos capaces de percibir en su totalidad,
por ejemplo, existen algunos animales (aves, reptiles o peces), que pueden ver miles de colores más que el ser humano ya que
tienen cuatro o más tipos de conos, también hay animales que son capaces de distinguir la luz ultravioleta o la infrarroja. Las
personas que pueden realizar cruces entre sentidos (sinestetas), como ver sonidos, oler colores, saborear emociones, etc.
también se salen del umbral de la normalidad. El MeSH, al igual que el daltonismo, cataloga a la sinestesia como enfermedad
(dentro de los desórdenes de la percepción). Sacks y Wasserman en “The case of the colourblind painter”, citado por Francisco
Varela, Eva Thompson y Eleanor Rosch (1992: 192-193), nos habla del caso de un pintor que por un accidente perdió la visión
del color, lo que alteró totalmente su percepción del mundo: perdió el sentido del olfato y del gusto, sufrió depresión y empezó
a vivir de noche. Cabe señalar que el daltonismo es una condición congénita pero también puede ser adquirida. Lo anterior, es
una muestra de que lo que se cataloga como enfermedad, muchas veces es por no cumplir con los establecidos sociales y esto,
no es nada ajeno al Arte: la diferencia ha estado presente en muchos artistas reconocidos y en el aula se deben contemplar
también estos otros modos de percepción.
El daltonismo parte desde la confusión de colores, hasta la visión en blanco y negro. Como ya se mencionó, lo complejo de
esta condición radica en que cada caso de daltonismo es muy particular, aunque se han desarrollado patrones generales de la
visión de cada tipo. Para la enseñanza y la práctica de las Artes, lo anterior es fundamental. El caso más común de daltonismo,
es hacia el rojo y al verde; este tipo crea confusión entre el rojo y el verde, los violetas con los azules, el gris con el rosa, el anaranjado con el verde y el marrón, el amarillo con el verde claro, etc., colores muy cercanos entre su equivalente en gris. Según
la síntesis aditiva del color (Sanz, 1985) el color rojo es complementario del verde y producen sensaciones contrarias, por un
lado el rojo es cálido, muy dinámico y activo. Sin embargo, el verde es un color más frío y pasivo. Una persona con deuteranopia
o protanopia confunde o ve de forma muy similar los dos colores en mención. Qué interesante será querer pintar un fresco y
relajante césped verde y plasmarlo finalmente de su color complementario. Se tienen que tomar en cuenta otras formas de ver
y percibir el color para que no sea una tortura ni el aprendizaje ni la aplicación del mismo; desde la asimilación de las diversas
teorías del color y sus implicaciones psicológicas, hasta la creación de pigmentos.
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Un primer acercamiento a los estudiantes y profesores con CVD es realizar pruebas diagnósticas. No es un tema que se pueda
tomar a la ligera, para un diagnóstico certero debemos recurrir a profesionales en la medición de la visión. La prueba Ishihara
es la más usada y se considera “universal”, es muy efectiva para detectar el daltonismo al rojo y al verde pero no detecta al
azul, ni el monocromatismo. La ventaja de esta prueba es la popularidad y disponibilidad de la misma (Deeb & Motulsky, 2013:
4). Existen tres tipos de pruebas “físicas”: Las pruebas con discos pseudoisocromáticos, pruebas de disposición y pruebas de
linterna. Cada tipo incluye diversas pruebas, que a su vez, cada una detecta diferentes tipos y grados de daltonismo (Deeb &
Motulsky, 2013: 4-5). Una alternativa que podemos utilizar en el aula, son las pruebas en línea. Hay simuladores virtuales que
nos proporcionan (con la calibración adecuada de los colores del monitor) resultados muy precisos, pero lo ideal es, como
se mencionó anteriormente, ir con el optometrista para que nos dé un diagnóstico certero. Las pruebas diagnóstico en línea
gratuitas que he encontrado con mejores resultados, son las desarrolladas por “Colblindor” (Color-blindness.com, s/f). Este
sitio ofrece cuatro tipos de pruebas: Ishihara 38 Plates Test, F-M 100 Hue Test (figura x), Color Arrangement Test y el RGB
Anomaloscope. El sitio antes mencionado, también brinda información muy relevante sobre el daltonismo y simuladores de la
visión anómala del color.
Ilustración 1: Prueba de visión del color Farnsworth-Munsell 100 Hue (Color- blindness.com, s/f).

El tema que en esta ocasión nos ocupa, tomará varias vertientes si se pretende visibilizar las fortalezas artísticas que puede
tener una persona con visión del color diferente, pero también identificar las dificultades con las que se puede enfrentar el sujeto en comento. Ya que conocemos un poco más sobre la naturaleza de la condición visual de la que hemos estado hablando,
entendemos que alguien con daltonismo sí ve el color, a menos que sea acromático (visión en blanco y negro con escalas de
grises), esto significa que dependiendo del grado y del tipo podemos experimentar las bondades del color pero a otro nivel.
Hablemos un poco de la pintura; para dar efecto realista y volumen al follaje de un árbol por ejemplo, podemos usar seis o más
tipos de verde, una persona con daltonismo alcanzará a distinguir hasta tres de ellos; simplemente algunos de esos verdes se
ven como uno solo; no será raro entonces, encontrar en la paleta de ese artista hipotético algún rojo, marrón o anaranjado. El
resultado puede ser muy interesante para los ojos del artista moderno pero ¿en la academia será señalado? Mucha veces algunos pintores con alteración en la visión del color, reaccionan en contra de dicha anormalidad, conscientemente abusan del uso
del rojo y verde para mostrar que no se tiene problema alguno (Marmor & Lanthony, 2001: 413). Para evadir un poco el tema del
uso del color, el artista con daltonismo puede concentrarse en tonos y contrastes ya que no hay alteración en la percepción de
éstos. La memoria es un recurso indispensable para un artista con deficiencia en la visión del color y es fundamental: aprenderse el orden en que aparecen los diferentes matices en un círculo cromático, memorizar catálogos de color con sus claves y
equivalencia cromática en grises, identificar y retener en la memoria las relaciones entre objetos y colores que se confunden o
que no se perciben según el tipo y grado de alteración. Poner etiquetas en los diferentes materiales de color es de gran ayuda,
pero cuando hacemos nuestros propios pigmentos o hacemos combinaciones en nuestra paleta, es cuando las dificultades
aparecen. Marmor y Lanthony (2001: 414) dicen: “The color-deficient painter knows the names of his tubes of paint, the names
of common object colors, and he usually has a formula for working that avoids “inappropriate” colors”. [El pintor daltónico conoce el nombres de sus tubos de pintura, los nombres de los objetos de color más comunes, y por lo general tiene una fórmula
para trabajar que evite los colores “inapropiados” (la traducción es mía)]. Los artistas con daltonismo desarrollan y aplican
técnicas para compensar el “déficit” en la práctica, aunque es muy común que usen el color de forma arbitraria o limiten su
paleta cromática. Se tiene que entender que el color como lo ve la mayoría de la gente, las personas con CVD no lo podrán ver
por ello, es imprescindible leer el color y hacer mentalmente equivalencias con los objetos que nos rodean; el ojo de un daltónico se debe de educar y también entrenar otros sentidos con relación a la percepción cromática. Aprender a leer el color suele
ser más complicado para las personas con visión normal del color que para las personas con daltonismo. Durante la Segunda
Guerra Mundial, los soldados con daltonismo eran enviados a misiones especiales de vigilancia aérea, con el propósito de identificar vehículos camuflados (Enchroma.com, s/f). Todos los colores tienen su propia temperatura (además de otros efectos
sinestésicos) y también generan vibración al estar en contacto con otros. Las personas con la condición que hemos estado
comentando, pueden identificar la diferencia entre un color u otro debido al “ruido” que detona cierta relación entre matiz, tono
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y saturación. Sin embargo, ya vimos que algunos colores próximos, se pueden llegar a empalmar ante la visión anómala del
color. Pensemos: ¿Para ser restaurador de obras de arte, es imperativo ver dentro del umbral de la normalidad el color?, ¿Será
una rama del Arte en el que quedan prohibidas todo tipo de anomalías cromáticas?, ¿Podrán existir estrategias para que un
daltónico pueda ser restaurador? Es imperativo hacerse este tipo de preguntas para dejar abiertas líneas de investigación que
puedan ser intervenidas en un futuro próximo.
Recapitulando, es primordial conocer a fondo la condición, realizar un diagnóstico certero para identificar el grado y tipo de
daltonismo (cada caso es particular), experimentar mucho con color: encontrar relaciones y similitudes entre los que no percibimos o confundimos con los que si vemos, encontrar equivalencias en grises. Apoyarnos en el brillo y saturación para la
diferenciación entre matices. Usar la memoria como recurso permanente y vital, y procurar una integración sensoperceptual
multimodal: que como explica Viktor Persson en su artículo “Crossmodal Correspondences Between Visual, Olfactory and
Auditory Information” (2011), son las capacidades del cerebro que permiten relacionar las sensaciones, teniendo cada una relación con todas; se compara este proceso de cruce entre percepciones con la sinestesia (este último es mucho más intenso),
y se dota al color de una enorme capacidad para dar sensaciones tanto olfativas, auditivas como táctiles. Si es el estudiante
en Artes quien cuenta con esta particular condición visual, los consejos anteriores sirven para orientarlo pero también son de
apoyo para el docente, ya que tener estudiantes con algún defecto en la visión del color es más común de lo que pensamos. Se
dice que aproximadamente en cada salón de clases por lo menos hay una persona con daltonismo (Colourblindawareness.org,
s/f). Si comprendemos lo que implica tener algún tipo de CVD, podremos bien, orientar la condición para que sea una fortaleza
y no dotar de atributos negativos a la persona que lo tenga. La complejidad de la enseñanza cromática en Artes radica en que
en cada rama del mismo se pueden emplear estrategias y herramientas muy particulares porque dependen de los diferentes
materiales, técnicas, herramientas y estilos. La diversidad está presente todo el tiempo en las Artes y en los artistas por lo que
también debe de existir multiplicidad en estrategias didácticas para enseñar el color. No está de más mencionar que nos podemos auxiliar de las bondades que la tecnología nos otorga, por ejemplo: ColorADD (Coloradd.net, s/f) diseñó una aplicación
para iOS que por medio de la cámara, seleccionamos cualquier objeto y nos dirá su color, con el nombre y el código ColorADD
(que es un código que permite identificar por medio de formas los colores, se le conoce como el braille de los daltónicos),
(ilustración 2).
Ilustración 2: Aplicación ColorADD (Coloradd.net, s/f).

No quiero terminar si antes mencionar algunos artistas con alteración en la visión del color porque nos será de gran ayuda ver
obra sumergida en los mares de la diversidad cromática para entender el mundo del daltonismo dentro de las Artes. No se ha
declarado ningún artista “Mayor” con daltonismo, como lo dicen Michael Marmor y Philippe Lanthony (2001: 408) y realmente
se conocen pocos, pero es difícil pensar que a lo largo de la extensa historia del Arte no existieron. No se puede tener la certeza
de anomalía en la visión del color en las personas que vivieron antes de que existieran las pruebas diagnóstico a menos que
tengamos a nuestra disposición el ojo de algún artista famoso, cortemos el pedazo donde se encuentra la retina, examinemos
la información sobre los fotorreceptores responsables de la visión del color y determinemos qué tipo de anomalía tuvo el sujeto. Lo anterior, no es inventado, en 1995 David Hunt y su equipo, tuvo permiso de examinar el ojo de John Dalton (Schils, 2012:
54) y encontraron en el ADN del científico inglés, el tipo exacto de deficiencia en la visión (Hunt, Dulai, Bowmaker, & Mollon,
1995: 984). A pesar de lo anterior, se pueden hacer inferencias algún artista tuvo algún problema con su visión cromática, según las paletas de color más utilizadas por él. A continuación menciono los nombres de algunos artistas (pintores, grabadores,
fotógrafos, cineastas y escultores) que se conocen que tienen o tuvieron CVD, lo anterior, para motivar al lector a sumergirse
dentro de la interesante producción artística de los sujetos en mención. Tener daltonismo implica más fortaleza que debilidad.
Artistas con visión deficiente del color se han adaptado muy bien a la dificultad de producir Arte “efectivo” que satisfaga un alto
nivel: Bonnie Auten, Nicolò Bambini, Baccio Bandinelli, Enrique Bostelmann, John Constable, Pablo Fulgueira, Neil Harbisson,
Jens Johannsen, Paul Manship, Charles Meryon, Justin Robertson, Pietro Rotari, Jean Von Roesgen Refn, Nicolas Winding.
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Es importante considerar la diversidad en la visión cromática dentro de las Artes, tanto en los docentes, estudiantes como en
los profesionales. No se debe tomar como tema menor, a pesar de que sea una condición poco visibilizada es muy común que
alguien la “padezca”. Si como docentes conocemos la condición y tenemos a la mano estrategias para auxiliar al estudiante
con algún tipo de CVD, estaremos aportando a la educación inclusiva. El trabajo que presento, como se mencionó al principio
del documento, nace desde una necesidad propia y lo propuesto sólo es un intento de vislumbrar estrategias e invitar a crea por
medo de la experiencia, soluciones a problemas cromáticos. He vivido en carne propia la falta de interés sobre accesibilidad
cromática en la enseñanza de las Artes y el Diseño y por supuesto también en la vida cotidiana. No percibir el color como la
mayoría de las personas lo hacen, brinda muchas fortalezas en la creación artística, sólo hay que saber encaminarlas y encontrar las formas para no permitir bloquearlas.
Ilustración 3: Nicolò Bambini (1651-1736 ). “Rebecca ed Eliezer al pozzo”.(Bambini, s/f).

Ilustración 4: John Constable (1776-1837). “Dedham Lock and Mill”. (Constable, 1817).

Ilustración 5: Charles Meryon (1821-1868 ). East Indiaman “Woodcote”. (Meryon, s/f).
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Ilustración 6: Enrique Bostelmann (1939-2003). “Con un nudo en la garganta”. (Bostelmann, 1979).

Ilustración 7: Jens Johannsen. “The Hotel”. (Johannsen, 1981).

Ilustración 8: Figura 8: Nicolas Winding Refn (1970). “The Neon Demon”. (Winding, 2016).
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RESUMEN/RESUMO
A gênese do telefone celular com câmera digital revela sua íntima relação com o complexo industrial-militar estadudinense e
com o que há de mais avançado na indústria eletrônica e de informação. Dentro das expectativas industriais e de consumo o
celular e a fotografia digital se configuram em um novo campo de experimentações da visualidade, mas igualmente como um
processo de racionalização e controle das individualidades através de novas exigências de sociabilidade e institucionalização,
que apontam para um corpo maquínico, cuja subjetividade é mediada por produtos eletrônicos.
Palavras-chave: Fotografia, celular, imagem, cultura

There is a crack, a crack in everything
that’s how the light gets in
Leonard Cohen
No prefácio de Dove sei? Ontologia del telefonino, de Maurizio Ferraris, Umberto Eco escreve que os “telefones celulares estão
mudando completamente nosso modo de vida e que, portanto, se tornaram um objeto filosoficamente interessante” (ECO,
2005:15). O escritor ainda lista as funções de agenda e de computador do celular “enfeitado por uma conexão com a Web”
(Idem:15). O número de aplicações agregadas ao celular foi muito além e o transformaram in omnia paratus: além de telefone,
hoje é tocador de sons e imagens, processador de textos, arquivo digital, calendário, televisor, navegador GPS, rádio, editor
de imagens, despertador, console de games, gravador, relógio, tradutor, cartão de crédito, internet banking, correio eletrônico.
Com a chegada dos smartphones – termo surgido em 1997 com o aparelho GS88 Penelope, descrito pela indústria de telecomunicação sueca Ericsson como um “telefone inteligente”, por combinar as qualidades de computadores avançados com a
conectividade dos celulares –, surgiram miríades de aplicativos com as mais diversas finalidades.
No âmbito econômico, o telefone celular representa uma convergência de tecnologias diversas arquitetadas a partir de uma indústria plataforma, multiplicada em blocos de construção tecnológica (Gawer e Cusumano, 2012), que se aproveita de efeitos
de rede a partir de uma base instalada de usuários de equipamentos afins. É uma concepção empresarial que permite a criação
e o desenvolvimento de novos produtos e serviços sobre estruturas comuns a todos.
Identificada a partir dos anos 1990, a indústria plataforma estabelece os fundamentos para que outras empresas, organizadas
em “ecossistemas”, possam desenvolver diferentes produtos e serviços em compatibilidade, padronização e modularização.
Comumente associada às indústrias potencializadas pela tecnologia da informação, a concepção de indústria plataforma é
uma estratégia cujos princípios se estendem à aeronáutica, aos serviços, às indústrias química, automotiva e bélica e, de forma abundante, ao ramo das comunicações. As indústrias plataformas estão inseridas em uma economia pós-industrial com a
fragmentação de muitas atividades da própria indústria, a disseminação da microeletrônica e a imposição da despadronização
e da flexibilização de atividades e produtos. Elas atendem a uma nova dinâmica da economia, que se deslocou para o setor
terciário, com o crescimento da informalidade e a redução no número de intermediários na distribuição de produtos culturais.
Na mesma década, o professor, físico e engenheiro americano Eric R. Fossum desenvolveu uma nova tecnologia que se tornaria decisiva na indústria contemporânea. Especializado em semicondutores e na fabricação de microequipamentos, com
pesquisas em óxidos de silício, interconexões ópticas e imagens CCD1 – com foco em tecnologias de transdução2 utilizadas
1. Charged Coupled Device ou CCD, acrônimo inglês de Dispositivo de Carga Acoplada. São sensores desenvolvidos em 1969 por Willard Boyle and George E.
Smith no Laboratório AT & T Bell, onde trabalhavam. Eles direcionavam suas pesquisas para holografia, diodos de silícios, laser sólido e outras tecnologias
que viriam a ser aplicadas em larga escala em computadores e outros equipamentos digitais. Entre eles, semicondutores associados a circuitos elétricos
distintos cujas tensões e correntes tornavam-se informação relevante. Foi essa a base para o desenvolvimento dos captadores de imagem das câmeras
digitais. O CCD realiza a captação de imagens através de células fotoelétricas com um circuito integrado com capacitores acoplados. É utilizado em imagens
de satélites, mísseis, endoscópios, telescópios e câmeras de TV, fotografia e cinema. Ele consome uma quantidade bem maior de energia – o que implica em
baterias maiores – e dissipam mais calor que a tecnologia CMOS. Para maiores informações sobre os sensores CCD, ler FELBER, Philip. Charged Coupled Devices. Chicago: Illinois Institute of Technology, May 2, 2002. Disponível em http://www.ece.iit.edu/~pfelber/ccd/project.pdf; Aldering, Greg. Disponível em http://
www.ece.iit.edu/~pfelber/ccd/project.pdf. Acessado em 22/03/2009; Supernova photometry group - A series of lectures reviewing the basics of photometry as
applied to the study of supernovae. Disponível em http://panisse.lbl.gov/snphot/. Acessado em 31/06/2011. Para compreender as diferenças entre CMOS e
CCD e suas utilizações no campo militar, astronáutico e científico, LITWILLER, Dave. CCD vs CMOS. Disponível em http://www.teledynedalsa.com. Acessado em
20/12/2010. O texto original de apresentação do CCD está em BOYLE W. S. & SMITH G. E. Charge coupled semiconductor devices. Bell System Tech Journal.
Murray Hill: Bell Laboratories, 49:587-93, 1970.
2. Transdução é o processo no qual uma energia se transforma em outra diferente. Uma explicação simplificada de sensores e transdutores pode ser encontrada em WENDLING, Marcelo. Sensores. Guaratinguetá: Unesp, versão 2.0, 2010. Disponível em http://www2.feg.unesp.br/Home/PaginasPessoais/ProfMarceloWendling/4---sensores-v2.0.pdf. Acessado em 10/07/2011. Para um estudo aprofundado dos componentes e da física dos transdutores, ler SALLES, Luciana
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em fotodetectores –, Fossum trabalhou no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, onde desenvolveu, à frente de 100 engenheiros, pesquisas de tecnologia infravermelha e na criação do sensor CMOS3 de pixel ativo. Também conhecido como “camera-on-a-chip”, esse sensor é utilizado em aparelhos de mamografia e endoscopia, raios-X dentário, câmeras de seguranças e de
internet, portas automáticas, leitores biométricos e de códigos de barra, além de câmeras fotográficas.
Há vários anos, a indústria buscava tecnologias capazes de reunir a produção e a transmissão de imagens em um mesmo
aparelho compacto como forma de acelerar a transmissão cultural eletroeletrônica, processo que remonta à década de 1840,
quando a primeira linha telegráfica foi implantada nos Estados Unidos. Mudanças tecnológicas, como nota John B. Thompson,
sempre foram decisivas na história cultural, com a alteração das bases materiais e dos meios de produção e de recepção
(THOMPSON, 1998: 266).
A fotografia serviu de forma hegemônica como documento visual à sociedade moderna desde meados do século XIX até, pelo
menos, a década de 1960, quando a televisão passou a competir decisivamente como produtora de imagens (Rouillé, 126).
Entre os anos que separam sua invenção e a concorrência cerrada de outras formas de reprodução de imagens, a fotografia revelou-se mais adaptada ao ritmo cada vez mais veloz imposto pela vida urbana. A própria cidade redesenhada pelo capitalismo
industrial e acelerada por novos meios de transporte e comunicação favorece “a rápida convergência de imagens em mudança,
a descontinuidade acentuada no alcance de um simples olhar e a imprevisibilidade de impressões súbitas” (Simmel, 2002: 17).
Metrópole e fotografia afluíam em velocidade, fracionamento e inesperado, cuja síntese ideal foi descrita por Henri Cartier-Bresson em sua fórmula do “instante decisivo”, apresentada em 1952 e estampada em revistas ilustradas que já existiam
na França há quase três décadas (Cartier-Bresson, 1952). Enquanto foi capaz de se manter pari passu com a indústria da
informação e seu ritmo de circulação, a fotografia encarnou os valores modernos de novidade e velocidade. Com a disputa da
televisão e sua transmissão ao vivo através de satélites e cabos de fibra ótica, com a exibição de imagens dentro dos lares em
televisores, formas atualizadas de difusão passaram a ser requisitadas para a defasada fotografia.
Inserida nesse esforço, em 1994, a indústria japonesa de equipamentos óticos Olympus lançou um novo produto que hibridizava a câmera fotográfica com um modem telefônico. A Olympus Deltis VC-1100, com sensores CCD, podia realizar fotografias
com 768x576 pixels4 e transmiti-las em sinal analógico ou digital. Três anos mais tarde, o matemático francês Philippe Kahn
inventou a câmera de celular com tecnologia CMOS (Rudolph, 2007), que se tornou inteiramente associada ao seu uso e que
iria ampliar de forma exponencial a produção de imagens tecnológicas. Kahn acoplou uma câmera digital em um aparelho
celular Startac, da Motorola, então o mais popular nos Estados Unidos. “Eu queria criar uma versão do século 21 de uma câmera Polaroid” (Murphy, 2006) comentou o inventor, cuja primeira imagem que enviou para parentes e amigos foi a sua filha
recém-nascida.
A partir deste pequeno resumo, podemos compreender que:
1. O desenvolvimento de produtos como smartphones e celulares com câmeras faz parte de uma nova política organizacional
de empresas e produtos urdida nos anos 1990, que compartilha de idênticas plataformas e é capaz de absorver transformações técnicas e de design por longos anos. A utilização de uma rede estabelecida de usuários com produtos e características
similares de usabilidade permite a constituição de um mercado em escala planetária.
2. Telefones celulares representam o que há de mais avançado na indústria eletrônica e de informação, com a aplicação de
recentes tecnologias de computação e captação da imagem desenvolvidas dentro de universidades e centros de pesquisa de
excelência dos Estados Unidos.
3. Graças a sua portabilidade, os telefones celulares estão permanentemente à disposição de seus usuários. E, em uma inversão perversa, o usuário observa às requisições do equipamento e de seu background online, o que acelera a urgência de
resposta, a ansiedade e o consumo.
4. Dentro das expectativas industriais e de consumo o celular e a fotografia digital se configuram em um novo campo de experimentações da visualidade, mas igualmente como um processo de racionalização e controle das individualidades através de
novas exigências de sociabilidade e institucionalização, que apontam para um corpo maquínico, cuja subjetividade é mediada
por produtos eletrônicos.

Pedrosa. Sensor ótico de frentes de onda com quadricélula de dupla eficiência quântica em tecnologia CMOS padrão. Tese de doutoramento. Belo Horizonte,
Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais, dezembro de 2010, pp. 36-54.
3. Do inglês, complementary metal-oxide-semiconductor, ou semicondutor complementar de Metal-Óxido. É uma das mais difundidas tecnologias da indústria
da informação, utilizada em circuitos integrados, microprocessadores, portas lógicas e memórias digitais. Com o baixo consumo de energia elétrica dos CMOS,
é possível miniaturizar seus componentes e introduzi-los em pequenos equipamentos, como telefones celulares.
4. O pixel é uma contração das palavras inglesas picture – cujo diminuto é pix –, e element. É considerado o menor componente da imagem digital. Em
sensores de imagem, cada pixel corresponde a uma microcélula fotoelétrica e, quanto mais pixels uma câmera possua, maior é a resolução da imagem. O
termo foi publicado pela primeira vez em 1965, por Frederic C. Billingsley, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, para descrever elementos de imagens
transmitidas por sondas espaciais enviadas a Lua e Marte. O texto original está em BILLINGSLEY, F. C. Digital Video Processing at JPL, ” in Eugene B. Turner
(ed.), Electronic Imaging Techniques I, Proceedings of SPIE, Vol. 0003, pp. XV-1–19, Los Angeles, 1965.
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A despeito da origem altamente sofisticada das câmeras de celular, seus registros foram desde seus primórdios avaliados
como de má qualidade por fotógrafos, técnicos e artistas acostumados com o resultado obtido com câmeras analógicas
profissionais (BALDNER, 2005). Em um universo cultural saturado de imagens que hibridizam técnicas e origens, é difícil estabelecer parâmetros de análise para a compreensão dessas imagens. Em primeiro lugar, as imagens digitais são estimadas
da mesma forma que as analógicas, apesar de sua natureza diversa. A própria expressão “fotografia digital” é um logro ao
aproximar dois processos inteiramente distintos. Enquanto a “fotografia analógica” é resultado de uma reação termoquímica
à luz, a “fotografia digital” é um processo de sensoriamento remoto da radiação eletromagnética, cuja imagem derivada é o
resultado de uma série de operações matemáticas complexas. Com ela, o filme impressionado pelos raios de luz deixa de ser
necessário. E a inscrição digital, numérica, pode ser constituída à revelia de um referente, indicativa de uma relação facultativa
da fotografia com o mundo, o que inaugura uma era pós-fotográfica, com novas modalidades de cognição e percepção.
Há uma “genealogia de ressonâncias e não de origens” (Bolter & Grusin, 2000: 8) entre uma e outra tecnologia. Se a fotografia
tradicional representou a sociedade industrial do século XIX (Rouillé, 2009), por sua objetividade, transparência e relativa
simultaneidade, inserida em um regime de verdade na qual se tornou um documento comprobatório, a imagem digital suprime
etapas de sua produção e difusão e reagrupa pixels em busca de uma simulação realizada à imagem e semelhança da fotografia.
É um processo de remediação, conceito desenvolvido por Jay David Bolter e Richard Grusin. Eles propõem que as novas tecnologias se afastam das media anteriores em direção a um novo conjunto de princípios estéticos e culturais, precisamente
emulando a aparência de seus antecessores, como no caso da fotografia com a pintura, ou da televisão com o teatro e o rádio.
Ao “re-mediar” um antigo medium, o novo medium incorpora características dos anteriores, procura suprimir as diferenças
técnicas, narrativas e de conteúdo entre o novo e o antigo meio de comunicação, ao preservar a estrutura e a aparência originais, a partir da transparência da interface. Para alcançar o fotorrealismo, o digital adota critérios da fotografia e dissipa a
presença das aplicações informáticas sobre a imagem gerada, em uma lógica formal que os autores denominam “imediação”
(immediacy).
Entretanto as primeiras câmeras digitais dispunham de poucos pixels, o que provocava nas imagens geradas efeitos de serrilhamento (aliasing) e sombra5, além de outros problemas intrínsecos ao equipamento, como o reduzido tamanho dos pixels
e o aparecimento de correntes escuras6. Esses ruídos nas imagens passaram a ser entendidos como evidências do real, apresentadas em jornais e revistas impressos, além da televisão e da internet. O serrilhamento, paradoxalmente, assegurava ao
observador a ausência de manipulação digital da imagem e que estaria, portanto, mais próxima da realidade. O enquadramento
frouxo, os movimentos de câmera bruscos e a ausência de foco tornaram-se elementos de uma pedagogia visual na qual a
imagem precária era reveladora de sua veracidade.
Desde seu surgimento, o papel da câmera de celular vai além do registro e da comunicação de informações, mas constrói,
através de uma vasta rede, inscrições que definem a realidade social (Ferraris, 2005). Com a foto de celular, há uma transformação radical na função social da fotografia, na qual a questão da temporalidade é central, como nota a pesquisadora Corinne
Martin: “Inquestionavelmente, estas fotos diárias, mais espontâneas, mais íntimas e mais emocionais também, são utilizadas
por uma geração na construção de personalidades e identidades sociais em tempo real – isto pode realmente demonstrar que
a temporalidade no ato de tirar fotografias mudou” (Martin, 2009).
Se a fotografia desde sempre foi uma ferramenta de mediação e de expressão identitária, através de narrativas biográficas e
representações da história pessoal, que grava e soleniza a memória familiar e os eventos sociais (Bourdieu, 1965), o celular
aponta para um novo regime da imagem e novas práticas sociais que transformaram de forma profunda o uso e a compreensão
do fotográfico. É notável que grande parte das imagens captadas por celular jamais sejam transmitidas do aparelho para a
internet e que a maioria das imagens não é impressa e não tenha permanência, desaparecendo quando celulares quebram, são
perdidos ou descartados (Martin, 2009), prática reveladora das identidades em trânsito da contemporaneidade.
O próprio entendimento de retrato como marca da individualidade tornou-se tão ligado à fotografia que, desde Disdéri e suas
cartes de visite, forjou-se uma sinonímia entre uma e outra palavra. Os autorretratos fotográficos, em especial, localizam o
paradoxo da autorrepresentação como elisão e divisão das posições ativas e passivas do espelho (Armstrong, 2006). Porém
o retrato de outrora, perenizado em papel sob vidro e moldura, agora é substituído por imagens nômades, sem duração material, e alijado de uma narrativa duradoura dos acontecimentos vividos. Mais que um registro de uma realidade empírica – o
próprio corpo –, o retrato jamais corresponde inteiramente à cabeça humana, pois o rosto é inconstante e inconsistente, o que
foi precocemente percebido por Alphonse Bertillon nos primórdios da fotografia. Seus esforços em identificar e classificar os
delinquentes franceses a partir de 1888, com rigorosas prescrições de ângulo, foco, iluminação, enquadramento e ambiente,
malogram ante o enorme volume de fotografias, que necessitam ser associadas a outro sistema de identificação: a antropometria signalética, que vigia e quantifica os corpos. Os extremos numéricos do arquivo fotográfico policial francês – então

5. “Curiosamente o mundo controlado, artificial e pacificado vendido por esta imagem limpa anunciava também um dispositivo – o celular com câmera – que
viria a gerar imagens completamente opostas, sujas, cheias de ruídos, pouco nítidas e de baixa resolução, ou seja, imagens de certo modo ‘descontroladas’”.
MARTINS, Marcos. Imagem polida, imagem poluída: artifício e evidência na linguagem visual contemporânea. In Lugar Comum – Estudos de Mídia, Cultura e
Democracia, nº 29, v. 1, Rio de Janeiro, 2009, ISSN – 1415-8604, p. 6.
6. Dark current ou corrente escura é um ruído na imagem – provocado pela interface entre o silício e o óxido de silício ou por aumento de temperatura – que
se torna significativo em longos períodos de exposição.
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com cerca de 100 mil imagens de criminosos – exigiram a construção de um método de individualização capaz de superar “a
tendência da fotografia de captar o contingente e o efêmero, da substituição de certo núcleo de identidade pelo jogo instável
das feições” (Gunning, 2004: 46).
Logo, o que era uma tentativa de representação estabilizada do passado passa a ser uma imagem em constante atualização,
a partir da desvalorização do retrato familiar pela foto de amigos que, aponta Bourdieu, passa a ocorrer na França a partir dos
anos 1960. As imagens captadas pelo celular afastam-se cada vez mais do noema – como concepção ou traço inimitável – que
Roland Barthes associou à fotografia: o “‘Isso-foi’, ou ainda, o Intratável” (Barthes, 1984: 115-116), para se aproximar do gesto
fotográfico defendido por Phillippe Dubois (Dubois, 1999), em uma ação expandida da produção e da recepção da imagem,
como acontecimento em permanente transformação por novos contextos e interpretações.
Diferente de outras tecnologias que entraram em desuso frente a novos mecanismos de produção visual, como o pinhole7, o
monóculo8, o estereoscópio9, o panótipo10 e as fantasmagorias11, a câmera do celular, como vimos, é um produto com menos de
duas décadas de criação, a partir de um consistente projeto empresarial fundado sobre o que há de mais recente em tecnologia
de detecção e vigilância. Com o celular, a fotografia passa a convergir, para um mesmo momento, sua preparação, registro,
arquivamento, contemplação e distribuição, assegurando não apenas a reprodutibilidade técnica exigida pela escala industrial,
como também a distribuição e a fruição instantâneas. O presente é premido por uma ansiedade, uma angústia de memória de
todos os eventos que, de outra forma, iria se esvair no fluxo do tempo e no espaço. É um estado que se aproxima da paramnésia, momento em que a memória trabalha em tempo real, ou seja, o déjà vu. Os sistemas de telepresença, de realidade virtual
e da foto instantânea comungam essa perturbação temporal, um passado instantâneo.
Se sua imagem corrompida, ou de baixa “qualidade”, foi considerada índice de urgência e verdade, é o tempo o elemento realmente precário – ou, em sua sinonímia, instável – da imagem gerada pela câmera de celular. Em sua etimologia, precário, do
latim precarìus, significa pouco, insuficiente, incerto, com pouca resistência, frágil, débil, delicado, inconsistente, escasso e
ainda “que tem pouca ou nenhuma estabilidade” (Houaiss, 2001).
Das pioneiras “chapas” de Nièpce, cujo tempo de exposição ia de 10 e 12 horas, às películas do século XX, com esse intervalo
reduzido a centésimos de segundo, a fotografia – e sua “revelação” – tornou-se simultânea no universo digital, observando os
tempos quânticos da transmissão de dados que regem o fluxo de informações da economia contemporânea.
O “tempo real” da contemporaneidade suprime outras temporalidades, inibidas pela voracidade do aqui e agora que é inaugurado com o daguerreótipo e se torna hegemônico com a televisão e as teletecnologias digitais da informação. Atualmente, o
tempo real das transmissões televisivas em tempo real é um filtro, não mais monocromático, como aqueles que os fotógrafos
7. A história do pinhole – em tradução direta, “buraco de agulha”, pois a luz em uma câmera pinhole penetra a câmara escura por um pequeno orifício sem
o uso de lentes – remonta a uma arqueofotografia paleolítica e resume as técnicas e procedimentos científicos que seriam utilizados em toda a história da
fotografia. Com o advento da fotografia, o pinhole tornou-se bastante popular durante o século XIX, com artistas como George Davison e August Stringberg.
Ele caiu em desuso a partir dos anos 1920, com o desenvolvimento de máquinas mais práticas e com mais recursos técnicos. Quarenta anos depois, o pinhole
teria seu revival em diversas partes do mundo simultaneamente: na Itália, com Paolo Gioli, na Alemanha, com Gottfried Jägger, nos Estados Unidos, com David
Lebe, e na Inglaterra com Maurice Pirenne, Franco Salmoiraghi, Wiley Sanderson e Eric Renner. De maneira sucinta e generosamente ilustrada, a história do
pinhole está em RENNER, Eric (edition). Pinhole photograph – From historic technique to digital application. Burlington: Focal Press/Elsevier, 2009, e ainda em
RENNER, Eric. Pinhole Photography – Rediscovering a Historic Technique. Boston and London: Focal Press/Elsevier, 1995.
8. Pequenos instrumentos de visualização em forma de cone com um fotograma em positivo em seu interior, instalado sobre um fundo translúcido. Uma lente
de aumento em sua ponta mais aguda ampliava a pequena imagem, que era vista aproximando a lente do monóculo de um dos olhos. Não confundir com
outras duas espécies de monóculo: uma lente corretiva da visão que fica ajustava entre o nariz e a sobrancelha, inventada na Alemanha no final do século XVII
e que caiu em desuso no início do século XX e ainda uma espécie de luneta utilizada para ampliar objetos distantes.
9. Criado em 1833 por Charles Wheatstone, o termo estereoscopia vem do grego στερεός (stereos), ou firme, duro, sólido + “σκοπέω” (skopeō), ou ver, observar,
em uma composição por justaposição. Trata-se de uma tecnologia capaz de simular uma visão tridimensional das imagens, através da combinação de duas
imagens de um mesmo objeto ou cena obtidas a partir de pontos diferentes. A própria visão humana é uma forma de estereoscopia, que permite a noção de
profundidade espacial e de distância dos objetos. A partir da distância pupilar, o cérebro funde as imagens no córtex e o indivíduo obtém informações sobre a
profundidade, distância, posição e tamanho dos objetos. A estereoscopia tornou-se fenômeno de massa apenas em 1851. Entre as inúmeras imagens que faziam
parte do acervo visual estereoscópico, estavam paisagens exóticas, cenas bíblicas, coroações e vasta pornografia. Somente em 1862, a London Stereoscopic
Co. vendeu mais de um milhão de cartões estereoscópicos e sua popularidade alcançou a literatura de Walter Benjamin, Franz Kafka, Marcel Proust e Charles
Baudelaire. Sua história é particularmente mal documentada no Brasil, com frustrantes resultados bibliográficos que não fazem jus à importância que teve em
diversos campos do conhecimento humano. Além do entretenimento, esteve presente na topografia, medicina, entre outras atividades. Dom Pedro II foi um de
seus colecionadores e entusiastas, e Militão Augusto de Azevedo, Marc Ferrez, Victor Frond, A. Stahl, Leuzinger, Renouleau e Revert Klumb realizaram imagens
para estereoscópios no Brasil. Mais informações e uma bibliografia sobre o assunto podem ser encontradas em ADAM, Gavin. Um balanço bibliográfico e de
fontes da estereoscopia in Anais do Museu Paulista, años (sic) 6/7, volume 007, São Paulo, Brasil, ISSN 0101-4714, pp 207-226.
10. Termo utilizado para designar um centro de detenção, concebido pelo filósofo Jermy Bentham em 1785, e que permite ao responsável pela segurança
monitorar todos os prisioneiros sem que estes possam saber se estão ou não sendo observados.
11. Aqui o termo é utilizado em seu contexto primário, criado por O termo fantasmagorie, em francês, foi criado pelo físico belga Etienne-Gaspard Robertson
(1763-1837) para nomear espetáculos de fantasmas que ele passou a apresentar com grande sucesso em Paris, a partir de 1797. Eram exibições de ilusionismo, um tipo de entretenimento público no qual as figuras fantásticas eram criadas com projeções de imagens. Mais informações em ROBERTSON, E.G.
Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques du physicien-aéronaute E.G. Robertson. Disponível em http://archive.org/details/mmoiresrcratifss02robe.
É importante ressaltar que o termo ganhou novo sentido a partir de Walter Benjamin, que o aplicou como “novas formas de comportamento e as novas criações
econômicas e tecnológicas que devemos ao século XIX entram no universo de uma fantasmagoria. Essas criações sofrem essa ‘iluminação’ não apenas de
maneira teórica, por transposição ideológica, mas também na imediaticidade de sua presença perceptível. Elas se manifestam como fantasmagorias”, conforme BENJAMIN, Walter. The arcades project. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999, pp. 479-480.
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conhecem tão bem, que só deixa passar uma única cor do espectro, mas um filme monocrônico que só deixa entrever o presente. Um presente intensivo, fruto da velocidade limite das ondas eletromagnéticas, que não mais se inscreve no tempo cronológico passado/presente/futuro, mas antes no tempo cronoscópico: subexposto/exposto/superexposto (Virilio, 1993: 110).
O instantâneo da modernidade, agora tão comprimido, se colapsa em eterno presente que também é pressentido em diversas
instâncias da vida: O regime de trabalho e o ritmo pendular das idas e vindas para o lar é estremecido em uma economia online
na qual se desfazem os limites entre lazer, ócio e atividade profissional. Os escritórios em casa (home offices) são apresentados como a panaceia aos longos trajetos até as empresas e ao estresse do ambiente corporativo, mas tornam-se ainda mais
implacáveis, com a exigência permanente do funcionário frente ao seu posto remoto. Locais de lazer são deslocados para
dentro de shopping centers, onde o consumo ocorre em ambiente controlado. O espaço anódino de também se subordina ao
eterno presente das luzes artificiais constantes e aos controles de umidade e temperatura, que o transforma em um não-lugar
transsocial de massas errantes em qualquer lugar do mundo. Assim, a transformação da temporalidade teria suas origens em
mudanças no trabalho, novos padrões de consumo, mídia global, globalização e intersecção tecnológica.
A lógica do mercado é correlata aos espaços controlados. Como se quebram ou desaparecem, os produtos eletrônicos – e
todos os bens de consumo – são desenvolvidos para uma vida útil preestipulada que bane a temporalidade da vida cotidiana
com uma reposição cíclica baseada em um infinito periódico. Seu valor de uso se submete ao valor de troca que outorga sentido e status ao usuário, em um fetichismo cheio de “sutilezas metafísicas e de argúcias teológicas” (Marx, 1996: 197). Regidos
por um ciclo de lançamento e obsolescência, os bens de consumo são eternos por justamente serem transitórios: nada dura
no capitalismo (Sarlo, 2006).
A instantaneidade da imagem do celular indica uma perturbação dos modos de olhar e das formas tradicionais de representação de maneira ainda mais extensa e profunda. Há “uma drástica reconfiguração das relações entre o sujeito que observa e os
modos de representação” (Crary, 2012: 11) que ocorreram nas últimas décadas do século XX. A partir do desenvolvimento da
computação gráfica, o ocularcentrismo da modernidade desestabiliza-se em um universo virtual com novas práticas e subjetividades. Técnicas recentes prescindem do olhar e avançam em outras freqüências que ultrapassam o espectro visível. Gilles
Deleuze (1925-1995) antecipa o impacto dessa nova imagem ao sugerir um terceiro regime de imagem, após a imagem-ação
e a imagem-tempo, categorias que ele estabelece para o cinema. Em suas Conversações, ele traça uma breve história da imagem cinematográfica por conta dos escritos do crítico Serge Daney (1944-1992). Ele parte de Alois Riegl (1858-1905) que, a
seu ver, distinguia três finalidades na arte: embelezar a Natureza, espiritualizar a Natureza e rivalizar com a Natureza. A partir
daí, Deleuze analisa a periodização do cinema proposta por Daney. O primeiro momento seria ditado pela montagem, no qual
o encadeamento de imagens constrói uma narrativa linear, e passa a ocorrer com o cinema de D.W. Griffith (1875-1948) até a
Segunda Guerra Mundial. Aqui, a primazia é dada aos acontecimentos, a sucessão cronológica é empírica e unívoca e o tempo
se submete à ação.
O segundo momento é marcado pela análise da própria imagem e não mais por uma sucessão temporal, período exemplificado
pelo surgimento do neo-realismo italiano e por cineastas como Jean Renoir (1894-1979) e Max Ophuls (1902-1957). Agora a
relação subalterna do tempo ao movimento é invertida. O movimento passa a ser ditado pelo tempo, numa sucessão de “todo
tipo de cortes irracionais, de relações incomensuráveis entre imagens” (Deleuze, 1992: 81-2). O escritor fala de um ponto entre
real e imaginário que passa ser a imagem-tempo, na qual passado e presente coabitam – aqui em duplo sentido – nas mesmas
imagens.
Kinoestruturas e cronogêneses, como ele batiza os dois momentos do cinema, são sucedidos por um terceiro tipo de imagem.
Deleuze esboça esse novo momento e propõe uma nova relação, na qual já não importa o desenrolar da ação ou mesmo a reflexão da imagem, mas a esgarçadura das fronteiras entre obra e espectador, que agora procura “se inserir nela, como deslizar
para dentro dela, já que cada imagem desliza agora para outras imagens…” (Deleuze, 1992, p. 91-92).
Em outros textos, Deleuze sugere a instituição desse terceiro regime da imagem, após o surgimento da imagem-movimento e
da imagem-tempo no cinema, conceitos por ele desenvolvidos a partir do pensamento de Henry Bergson (1859-1941). Em Image Mouvement Image Temps, Deleuze retoma as ideias originais de Bergson. No primeiro capítulo de Matière et mémoire – Essai
sur la relation du corps à l’esprit, Bergson associa à imagem da consciência a concepção de movimento, pois todas as coisas – e
imagens são algo – agem por ação e reação de outras coisas. “O que constitui o mundo material, temos dito, são objetos, ou,
se preferirmos, imagens, das quais todas as partes agem e reagem por movimentos umas sobre as outras. E o que constitui a
nossa percepção pura, está, no próprio seio dessas imagens, nossa ação nascente que se desenha. Logo, a atualidade da nossa
percepção consiste em sua atividade, nos movimentos que a prolongam, e não mais em sua grande intensidade: o passado é
só ideia, o presente é ideia-motor…” (Idem).
Deleuze deixa implícita sua preferência pelo cinema de imagem-tempo, ao libertar o cinema do imperativo do presente e torná-lo em uma imagem na qual todos os tempos são concomitantes, quando a representação de realidade promovida pelo cinema
é substituída pela apresentação de uma nova realidade. Para ele, a imagem da televisão ou do vídeo e da então nascente
imagem digitalizada não apontaria mais para uma sucessão linear de outras imagens, como no caso da imagem-movimento,
na qual o movimento dita um fluxo cronológico do passado para o futuro. Ou sequer da imagem-tempo, em que o tempo não se
subordina mais ao movimento. Deleuze apontava para esse terceiro regime da imagem no qual imagem já não embeleza, nem
individualiza, mas rivaliza com o real: “As novas imagens já não têm exterioridade (extracampo), tampouco se interiorizam num
todo: têm, melhor dizendo, um direito e um avesso, reversíveis e não passíveis de superposição, como um poder de se voltar
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sobre si mesmas. Elas são objetos de uma perpétua reorganização, na qual uma nova imagem pode nascer de qualquer ponto
da imagem precedente. A organização do espaço perde com isso suas direções privilegiadas…” (Ibidem).
Ao analisar a realidade virtual, Couchot trata de um campo mais específico da imagem, mas a “travessia do espelho” tem estado presente na produção artística realizada com os equipamentos de captação fotográfica e cinemática, a saber, as câmeras
de aparelhos celulares e de máquinas fotográficas digitais e em outros equipamentos de visualização, como resume Parente:
“As novas tecnologias de produção, captação, transmissão, reprodução, processamento e armazenagem da imagem estão aí,
como uma realidade incontornável: o telescópio, o microscópio, a radiografia, a fotografia, o cinema, a televisão, o radar, o
vídeo, o satélite, a fotocopiadora, o ultrassom, a ressonância mágnética, o raio laser, a holografia, o telefax, a câmera de pósitrons, a infografia. São as máquinas de visão, que à primeira vista funcionam seja como meios de comunicação, seja como
extensões da visão do homem, permitindo-o ver e conhecer um universo jamais visto” (Parente, 1993: 13).
São “fotografias” que ultrapassam o espectro visível pelo olho humano, em uma nova óptica que rejeita a perspectiva geométrica. Cores, texturas, superfícies e os próprios limites entre fundo e figura são decididos pelo programador e pelo operador do
equipamento, que revelam uma nova relação com o real. Ainda que desenvolvidos em um anseio de objetivação tecno-científica, os novos equipamentos não se reduzem a um prolongamento dos sentidos, mas indicam formas inéditas de concepção
da realidade. As máquinas de visão digital operam dentro de uma nova lógica na qual o pixel é o radical da morfogênese da
imagem. Ele é, ao mesmo tempo, imagem e cálculo matemático e, se há algo anterior ao pixel, não é o objeto visível que foi
representado, mas o programa. “Eis porque a imagem numérica não representa mais o mundo real, ela o simula” (Couchot,
1993: 42).
Diversos artistas passaram a trabalhar com os limites técnicos da simulação digital, ao mesmo tempo em que novos programas foram desenvolvidos para usuários em busca de experiências estéticas com suas câmeras-telefones. São novos saberes
inscritos nos aparelhos celulares que apresentam “expectativas culturais socialmente compartilhadas” (Fatorelli, 2009) e passam a ser fruídas como máquinas desejantes, organizadas dentro de um plano arranjado de produção e consumo (Deleuze,
1992).
Em agosto de 2008, Steve Sprang, analista de sistemas da Apple, desenvolveu o Brushes, um novo aplicativo de edição de
imagens inserido em aparelhos de celular, ipads e outros equipamentos. Em junho do ano seguinte, o ilustrador, fotógrafo e
cineasta português Jorge Colombo foi procurado pela revista New Yorker para produzir uma capa com desenhos que realizava
com o programa. Com a publicação da revista, o Brushes passa a ser um dos aplicativos mais vendáveis da Apple e a ser utilizado por artistas como David Kassan, Matthew Watkins, Henry Maddocks e, o mais célebre de todos, David Hockney. O autor
de A Bigger Splash passou a apresentar cópias impressas de seu trabalho com o celular ao lado de obras em suportes mais
tradicionais, óleos sobre tela, por exemplo, em exposições internacionais, como na Fundação Pierre Bergé/Yves Saint-Laurent,
em Paris, entre outubro de 2010 e janeiro de 2011. Lucian Freud deixou ao menos dois desenhos feitos em smartphones.
Outros recursos digitais também passaram a ser oferecidos nas câmeras de aparelhos celulares, com coleções de filtros
cada vez mais variados. Entre eles, a transformação da fotografia colorida em preto e branco ou sépia, a saturação das cores,
imagem sensível ao calor, a flipagem ou inversão da imagem, entre outros efeitos. Em julho de 2012, a Apple lançou o Photo
Booth, programa de edição de imagens que ampliou o número de efeitos, com mais de 40 recursos pós-fotográficos, como
luminescência, raios-X, pop art (que altera os tons das fotos para cores puras e luminosas), bulge (que cria um abaulamento
da imagem), olho-de-peixe, twirl (que contorce as imagens) e squeeze (que derrete as imagens), entre outros.
Durante a última década do século XX, o serviço de compartilhamento de imagens através de redes sociais na internet passou a ser disputado por diversas empresas, com softwares específicos para suas atividades e sites exclusivos, entre outros
ThePhoto e Shutterfly (SFLY). O Flickr, surgido em 2004 e adquirido ano seguinte pelo grupo Yahoo, permitiu que um número
cada vez maior de fotógrafos passasse a publicar suas fotos em alta resolução. O Picasa e o Photobucket foram outros sites
de compartilhamento surgidos na última década, com maior ou menor sucesso comercial.
Nenhum programa de edição e compartilhamento de imagens, porém, alcançou o sucesso do Instagram, que associa as transformações fotográficas ao compartilhamento dos resultados obtidos na internet. Lançado no mercado mundial em outubro de
2010, em quatro meses conseguiu angariar mais de 1, 75 milhões de usuários que então realizavam 290.000 uploads de fotos
por dia. Em agosto de 2013, ele já tinha mais de 130 milhões de usuários e, em 2017, teria mais de 700 milhões. Como outros
programas de edição e de compartilhamento, o Instagram oferece diversos filtros, molduras para fotos e outros efeitos visuais
para as fotografias.
“O crescimento exponencial de um número de produtores de mídia não-profissionais na década de 2000 levou a uma situação
cultural fundamentalmente nova e a um desafio para os nossos caminhos normais de estudo e acompanhamento da cultura”12,
escreve Lev Manovich. Professor moscovita radicado nos Estados Unidos, Manovich trabalha no departamento de Artes Visuais da Universidade da Califórnia, em San Diego, e é autor do seminal livro The Language of New Media (MIT Press). Ele tem
pesquisado o que classifica como “cultural analytics”: “Analisar quantitativamente a estrutura do conjunto de dados culturais

12. “The exponential growth of a number of both non-professional media producers in the 2000s has led to a fundamentally new cultural situation and a challenge to our normal ways of tracking and studying culture”. MANOVICH, Lev. How to follow global digital cultures or cultural analytics for begginers. Disponível
em www.softwarestudies.com/cultural_analytics/. Acessado em 12/12/2012.
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e visualizar os resultados, revelando os padrões que se encontram abaixo das capacidades isoladas de percepção e cognição
humana” (Idem).
Em 2007, Manovich fundou o Grupo de Software Studies na Universidade da Califórnia, em San Diego, cujo objetivo era criar
ferramentas de visualização e computação para a análise de conjuntos de imagens e de vídeo e das práticas e pressupostos de
visualização e análise computacional de dados existentes. Já realizou pesquisas em grande escala, com o uso de supercomputadores, sobre temas tão variados quanto 4.535 capas da revista Time, de 1923 a 2009, 780 pinturas de Vincent van Gogh,
um milhão de páginas de mangá e as imagens compartilhadas no Flickr.
Manovich propõe e vem realizando um estudo da produção cultural de forma massiva, através da organização de dados e estruturas. Na verdade, trata-se de uma coleta e um estudo de dados a respeito dos próprios dados ou de sua estrututura, quer
dizer, tanto de como se apresentam e se organizam, quanto da informação contida nesses dados – por vezes também definida
como metacontent. Metadata13 ou metadados é o termo que abrange ambas as pesquisas. Para Manovich, esses arquivos são
uma forma simbólica da era do computador na qual o pesquisador investiga padrões, em princípios de representação numérica
e modularidade que lidam não apenas com a produção cultural das novas tecnologias mas que redefinem formas mais antigas
de expressão artística.
Mais de um século depois de Bertillon, é uma vez mais o arquivo, e não a máquina fotográfica, o artefato central de um sistema
de identificação. Um entendimento que parece intensificado pelas relações metahistóricas da arte contemporânea, que refuta
o sentimento anistórico que pautou a arte moderna e o contrapõe ao retorno à memória e aos movimentos e períodos artísticos
do passado. Novos discursos da memória surgem desde a década de 60, com declarações de fim dos tempos, da história, da
arte e do sujeito. Jacques Derrida, em seu célebre Mal de Arquivo14, rediscute a questão da memória não apenas como lugar de
origem mas como lugar de poder, o arkheion, topologia privilegiada que originariamente guardava também as interpretações.
Artistas da atualidade rejeitam o gesto fotográfico modernista como impedimento ou sedução à imagem e a atualizam sob a
forma de arquivo. O sistema classificatório utilizado de forma positiva na indústria torna-se negativo na arte como inventário,
integrante do processo de pesquisa e criação, apreensão e ressignificação de fotografias alheias, em coletas que procuram
muitas vezes imagens de caráter familiar, “rejeitadas” ou fora de uso corrente na sociedade, como na mostra Collecter/Recycler, no Centre Photographique d’Ile-de-France, em 2010, com obras de Stanislas Amand, John Baldessari, Eric Baudelaire,
Pierre Bismuth, Ludovic Burel, Mark Geffriaud, Jonathan Monk e Mathieu Pernot. Em alguns casos, esses arqueólogos das
imagens descartadas chegam a deixar de fotografar, em um posicionamento político frente à onipresença da imagem no
mundo. Caso exemplar é o da fotógrafa Rosângela Rennó que “trabalha com negativos encontrados aos milhares em arquivos
de ateliers fotográficos populares, com fotografias recolhidas em jornais, com fotos de obituários e de identificação criminal.
Depois substitui a imagem fotográfica pelo fato e por sua notícia. Em seguida passa a selecionar as notícias fotográficas,
privilegiando aquelas em que há negação e recusa da fotografia. E, finalmente, substitui a própria escritura do texto noticioso
impresso por uma projeção de luz, que se imprime na memória e se esvaece.” (Herkenhoff, 1996).
O estudo quantitativo e estatístico que Manovich utiliza em seu processo investigativo pode lidar com uma grande quantidade de dados – os bigdata15 – e pretende evitar uma análise subjetiva de informações que, através dos cultural studies, não
poderia ser realizada de forma particularizada. Há a assunção de uma objetividade metodológica irrefutável que, na verdade,
também é parte de um mesmo universo cultural que lida com consumo em massa, sociedade da informação e tempo real. Os
microprocessos subjacentes à análise e quantificação de dados são igualmente suscetíveis de uma subjetividade que abrange
desde a coleta de informações à análise dos resultados e necessita ser contextualizada em termos sociais, políticos, culturais
e econômicos. A indução como forma de raciocínio, em especial com um número avassalador de informações, despreza particularidades. E, finalmente, se o estudo modular implica amplitude, freqüência e metábole no enunciado de mesmas ideias, ele
abrange igualmente alterações e mudanças de sinal que podem ser analisadas particularmente.
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RESUMO
Esse trabalho expõe um projeto desenvolvido com alunos de cinco e seis anos em uma turma de GREI 5 A, na UMEI Portugal
Pequeno (Niterói-RJ), na qual sou professora. No segundo semestre de 2016, trabalhamos com um projeto sobre diversidade
e inclusão tomando como elemento motivador os Jogos Paralímpicos 2016. As atividades se davam principalmente a partir
de imagens selecionadas, conversas e registros. Destacamos, para além da questão da competição, o caráter de superação e
determinação presente na postura dos atletas paralímpicos considerando as dificuldades que a sociedade lhes impõe, dando
enfoque especial ao trabalho de sensibilização das crianças ao outro e às diferenças. Trabalhamos os jogos na perspectiva
histórica, os símbolos olímpicos e paralímpicos a partir de livros infantis, imagens, vídeos e brincadeiras. O objetivo do projeto
era trabalhar o tema da Inclusão a partir das narrativas das crianças, das vivências em sala de aula, e de vídeos e imagens dos
jogos paralímpicos. Construindo com Lego as quadras de diferentes esportes, um Storyboard (roteiro de animação) e produzindo com as crianças um vídeo com técnicas de stop motion retratando os esportes escolhidos pelo grupo. O produto final foi
um vídeo intitulado: “Pequenos Atletas nos Jogos Paralímpicos 2016”.
Palavras-chaves: Narrativas, Imagem, Tecnologias da Informação e Comunicação, Educação Infantil, Jogos Paralímpicos 2016.

“Educar não é apenas ensinar, mas criar situações de aprendizagem nas quais todos os aprendentes possam despertar,
mediante sua própria experiência o conhecimento”
(ASSMANN, 2001)
- O Diego1! O Diego é especial.
- Ele não sabe falar. Mas, ele vai aprender, tia.
- Mas, a gente entende ele. Ele chora, ele ri com a gente e a gente se abraça.
(Destaque de algumas falas em conversa com crianças de cinco e seis anos sobre ‘O que é pessoa com deficiência’ na visão
e linguagem usada por elas. Aqui, elas identificam uma das crianças do grupo, Diego, uma criança com autismo como sendo
uma dessas pessoas)
“Ai tia!!! Ele me bateu! Acho que ele não quer ser mais meu amigo…”
(Fala de uma das crianças sobre Diego após um momento de conflito)
Em outro momento…
- Ai, professora! A cabeça dele é diferente.
Nesse momento, após ver um dos colegas com deficiência que passou por uma série de cirurgias corretivas, Carol corre e se
esconde atrás de mim.
Conversar é preciso, trocar é necessário. Aqui nesse trabalho as conversas e trocas se fazem com crianças pequenas de
cinco e seis anos de idade na Educação Infantil. Aproveitamos, como motivador das discussões, um evento mundial, as
Paralimpíadas de 2016. Após as Olimpíadas que foram amplamente cobertas pela mídia brasileira, resolvemos destacar
1. Utilizo nesse texto nomes fictícios para as crianças participantes da pesquisa.
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as Paralimpíadas, que, diferente da primeira, recebeu bem menos cobertura, importância e repercussão na mídia nacional.
Escolhemos esse evento justamente para falar sobre diferença, inclusão e exclusão. Desde o início nos questionamos o
porquê deste evento não ter “merecido” a mesma repercussão do evento que o antecedeu.
Em nossa escola, UMEI Portugal Pequeno, uma escola pública que faz parte da rede do município de Niterói - RJ, buscamos
como uma constante ampliar as discussões sobre a diferença, sobre o outro, sobre incluir, sobre respeito, por isso, nós professores vimos nas Paralimpíadas uma excelente oportunidade de fomentar ainda mais as discussões e o aprendizado das
crianças, de pais e professores. Como em toda escola, nosso público é diverso, e as diferenças geram riquezas, mas também
tensões. Praticamente em todas as turmas temos uma ou mais crianças ‘chamadas’ com deficiência. Nas tensões do dia a dia
percebemos a necessidade de compreender melhor a necessidade do outro, respeitar sua diferença e garantir-lhe pertencer e
ser sujeito nesse espaço comum que é a escola.
Nesse trabalho, apresento um recorte do projeto, relatando as experiências que aconteceram na turma em que fui professora
regente em 2016, GREI-5-A (Grupo de Referência de Educação Infantil com crianças de cinco anos) com a parceria de duas
professoras de apoio, Maria Magnólia e Carla Serpa, que estiveram em momentos diferentes do ano letivo apoiando nossa
turma, uma vez que tínhamos uma criança com autismo incluída, a quem me refiro, nesse texto, com o nome fictício de Diego.
Esse trabalho é sobre discutir o “estar junto” entre alunos, professores, pais. É sobre sensibilização. Converso com Skliar para
pensar sobre o estar junto, sobre sensibilidade… Afinal, Inclusão,
(…) não se trata apenas de proclamar políticas de acesso universal às instituições, quanto à entrada irrestrita de todas as
pessoas com deficiência nas escolas, mas também, e no mesmo ato, criar um pensamento e uma sensibilidade relacionados
ao que significa estar juntos, o “para que” desse estar juntos, qual o conceito desse estar juntos.” (SKLIAR, 2015, p.5)

Nosso projeto sobre as Paralimpíadas, teve um recorte especial no GREI-5-A, aliando o trabalho com a imagem e a utilização de
recursos das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como forma de desenvolvimento e registro de todo o trabalho.
Mas, como os demais, desenvolvidos nas outras turmas de nossa escola, tratava sobre essa Sensibilidade. E uma questão se
colocava para todos nós, professores de crianças pequenas de dois a cinco anos: Como discutir com crianças pequenas esse
tema complexo da diferença e da inclusão?
Diante dessa questão, escolhemos traçar um caminho que partia da valorização do olhar da criança sobre o que nós mesmos
vivenciávamos a partir de nossas diferenças. Uma escola com tantas pessoas e crianças, convivendo com cadeiras de rodas,
pais surdos, crianças mais caladas, outras com a saúde muito frágil, outras mais agitadas e que respondem de modo mais
impulsivo, aparências físicas diferentes…. entre tantos outros.
Iniciamos nosso trabalho a partir e com as narrativas das crianças conversando com elas, valorizando a leitura delas sobre
seu entorno, seu estranhamento natural, suas indagações, suas percepções. Discutindo, conversando, ampliando, construindo
e desconstruindo. Tecendo conhecimentos a partir dessas leituras e, também, perguntas. Trabalhando as narrativas e nos
aproximando dessas como personagens conceituais e os acontecimentos como nossos intercessores (Deleuse e Guatarri) que
nos ajudam a pensar nossas vivências, conflitos e indagações.
O Personagem Conceitual precisa de um território próprio e de uma linguagem igualmente particular, onde, só inserido aí, ele
faz sentido. Esse território e linguagem serão compostos pelo universo de conceitos criados pelo filósofo. Porém, linguagem
(os conceitos) e território (plano) nada são senão um campo infértil se aí não habitar aquele que irá transitar e falar nesse
universo. (PIMENTEL FILHO, 2010, p. 183)

As crianças olham ao seu redor, leem à sua maneira, interpretam o que veem. Não puramente ou de modo neutro, mas já, desde
pequenas, influenciadas pelo meio onde transitam. Desta forma, buscamos trazer à tona as percepções das crianças, identificar essas influências que estão expressas de modo nada simples em suas narrativas e reações. Com cuidado e atentos pois,
sabemos que se as lembranças e as narrativas que contam, uns e outros, são diferentes umas das outras, elas se dão em
contextos históricos, sociais e culturais que permitem à pesquisadora compreender um pouco melhor aquele entorno e as
relações entre praticantes que neles estão ou estão nos contando algo sobre as mesmas. (ALVES, 2008)

Cito aqui algumas dessas narrativas, em torno do tema que destacaremos: diferença e inclusão, para pensarmos nossas vivências. Como a citação que fiz no início deste texto em uma de nossas conversas:
- O Diego2! O Diego é especial.
Interessante que essa criança, ao ser indagada, na ‘Rodinha’3 se existe alguma criança com deficiência em nosso meio associa “naturalmente” a palavra “especial” a uma das crianças com deficiência do grupo: Diego, uma criança diagnosticada com
autismo.
2. Nome fictício que utilizo aqui para preservar sua identidade.
3. Rodinha é como costumamos tratar na Educação Infantil a disposição circular dos alunos e professores em torno de uma discussão, é o momento privilegiado de trocas de experiências, de embates de ideias e de aprendizado.
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Ou ainda,
-“Ai tia!!! Ele me bateu! Acho que ele não quer ser mais meu amigo…”
Quando um colega acredita que Diego não quer ser seu amigo por que em um momento de conflito teve uma resposta mais
impulsiva.
E também,
- “Ai, professora! A cabeça dele é diferente.”
O grande estranhamento de uma aluna, que corre pra atrás de mim e se esconde, ao ver o colega que tem uma aparência diferente devido às cirurgias pelas quais passou.
O que se buscou nesse trabalho foi, a partir das narrativas das crianças, da construção de jogos e brincadeiras, de momentos
de histórias, vídeos, e da construção de uma narrativa não verbal utilizando a linguagem da animação com a construção de
vídeos com a técnica de stop motion4, discutir concepções, ideias, preconcepções, impressões… Comparar, indagar… e, com
conversas, brincadeiras e registros feitos com fotos e vídeos, começar a perceber o outro, diferente, de um outro modo. De
um modo mais igual. Igual no sentido de equidade, não de alguém com sua diferença negada, mas alguém com direito de ser
diferença e, por isso, igual a mim. Importante como todos, pertencente ao mesmo espaço e tempo. Que deve ser ouvido e visto,
que deve fazer parte… Mais que isso! Que deve “estar junto”. Que deve ser ele onde estiver, expressar suas leituras, construir
suas impressões e conhecimentos…. “temos uma responsabilidade com o outro, com sua expressão, com sua irredutibilidade,
com seu mistério.”(SKLIAR, 2002, p. 4)
Um OUTRO como Diego, por exemplo. Que se expressa de seu modo, pouco verbal, muito corpóreo. Diego foi matriculado em
nossa escola em 2016 e teve um pouco de dificuldade no início de sua adaptação, não conseguia ficar no mesmo ambiente
de muitas crianças, tinha dificuldade para participar da rotina em sala… Mas aos poucos, com afetos, como sensibilidade na
relação, com o trabalho pedagógico desenvolvido, foi se sentindo cada vez mais à vontade no grupo, em nossa sala de aula, a
ponto de demonstrar isso ao seu modo corpóreo: com carinhos e abraços contagiantes nos colegas.
Uma OUTRA como Luma5, que sempre teve muita dificuldade para se relacionar com os colegas, se envolvia em muitos conflitos por espaço e brinquedo, reagindo, em geral, de maneira impulsiva. Mas que encontrou em Diego um amigo, alguém que
incrivelmente quebrou sua irritação e atingiu sua sensibilidade de um modo que pouco se pode explicar, mas sim, sentir… Luma
começa, a partir dessa amizade, a abraçar, a beijar a expressar seus sentimentos, a chorar e buscar no outro um amigo ao invés
de alguém com quem disputa, a todo tempo, espaços e brinquedos.
Em uma tentativa de não ficar somente no que está posto, no que foi mastigado, valorado e entregue pela sociedade a todos
desde pequenos para que pensem de forma natural sem criticar, sem se posicionar, é papel da escola buscar caminhos para a
produção de outros olhares. Estimular outros sentidos, questionar o que se pensa, o que está posto. Buscando não uma verdade absoluta, mas formas de se pensar a diferença, a inclusão num espaço-tempo em que se pense a diferença, em que se viva
a diferença, mesmo em meio a tensões – as diferenças, o pensamento diverso, não são harmônicos, geram tensões, e essas
tensões geram novas formas de pensar e interagir.
As discussões sobre diferença e inclusão no espaço da escola regular buscam a minimização de toda e qualquer forma de
exclusão no espaço educacional e, que desse modo, se possa ter a elevação do nível de participação individual e coletiva de
cada um dos alunos. Pode-se então dizer que “as propostas inclusivas são revolucionárias, pois almejam, incondicionalmente,
uma estrutura social menos hierarquizada e excludente, tendo como base o argumento de que todos temos o mesmo valor,
pelo simples fato de sermos humanos”. (Santos e Paulino, 2008, p.12, itálico no original)
Somos seres humanos e temos por condição de nossa existência e natureza a diferença. Pensamos, falamos e agimos no
mundo de formas diferentes, até por que, nos apropriamos deste de modos também diferentes. “Como seres humanos nossa
dignidade depende substancialmente da diversidade da alteridade(…) por que precisamos garantir o caráter subjetivo de nossa
individualidade” (Carvalho, 2004, p.10). Por isso a necessidade indispensável das discussões sobre diferença e inclusão desde
a Educação Infantil.
A vida real é composta de pessoas singulares, vivendo a diferença, a escola também, e as crianças pequenas não estão fora
desta realidade. Desde pequenas participam das tensões que a sociedade gera a partir de conceitos e valores predefinidos
sobre as diferenças entre as pessoas, tensões essas geradas desde os espaços micro onde essas crianças circulam como em
4. Stop Motion pode ser traduzido como ‘movimento parado’, parece uma brincadeira juntar duas palavras que se anulariam, verto? Mas trata-se de uma
técnica que provoca uma ilusão de movimento dada a imagens estáticas: “é uma técnica que utiliza a disposição sequencial de fotografias diferentes de um
mesmo objeto inanimado para simular o seu movimento. Estas fotografias são chamadas de quadros e normalmente são tiradas de um mesmo ponto, com o objeto
sofrendo uma leve mudança de lugar, afinal é isso que dá a ideia de movimento. Cientificamente falando, o Stop Motion só é compreendido como movimentação
pelo fenômeno da Persistência Retiniana. Ele provoca a ilusão no cérebro humano de que algo se move continuamente quando existem mais de 12 quadros por
segundo. Na verdade, o movimento desta técnica cinematográfica nada mais é que uma ilusão de ótica.” (CIRIACO, 2009)
5. Nome fictício para preserva-lhe a identidade.
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suas famílias, bairro e escola. Isso fica claro nos discursos trazidos pelas crianças até a escola, nos conflitos vividos entre elas
e na relação entre elas e os professores.
Em nosso projeto, tratamos de diferença não no sentido diferencialista do termo, que rotula o outro enquanto diferente da
normalidade instituída e aceita.
(…) “diferencialismo”, ou seja, uma forma de categorização, separação e diminuição de algumas marcas identitárias vinculadas ao vasto e caótico conjunto das diferenças humanas. As “diferenças”, sejam elas quais forem, não podem nunca ser
descritas como melhores ou piores, superiores ou inferiores, boas ou más, normais ou anormais, etc. (SKLIAR, 2014, p. 25)

Trabalhamos, por sua vez, a diferença como valor e não como indicação de anormalidade, a diferença enquanto condição
humana de existência, da diferença que pode ser percebida, tocada e enunciada, em especial, pela própria criança em seus
discursos. Sobre isso converso um pouco mais com Skliar…
A diferença está entre sujeitos, não no interior ou na natureza de um sujeito. E essa é uma mudança paradigmática que, em
meu juízo, ainda não fizemos: uma transformação ética que desloque o olhar sobre sujeitos assinalados como diferentes, e
passe a ser um olhar sobre nós mesmos, sobre aquilo que acontece – pedagogicamente – entre nós. (SKLIAR, 2014, p. 26,
grifos meus)

E o que acontece entre nós? Como vivenciamos essas discussões e construímos nossas impressões e pensamentos na
Educação Infantil. De que forma vivemos as diferenças? Com que lentes olharemos para essas diferenças? De que forma o
mundo nos passa e nos toca (LARROSA, 2002)? Esse “entre nós”, o que nos toca e é vivenciado por nós precisa ser pensado,
refletido…
Dessa forma, destacamos nesse trabalho também uma realidade que é muito vivida hoje, desde a mais tenra idade: o contato
com a tecnologia e o papel da imagem em nosso dia a dia. Em minha prática observo o fascínio que alguns recursos tecnológicos exercem sobre os pequenos e busco inserir alguns desses recursos também no cotidiano da sala de aula.
A presença cada vez maior da imagem e as transformações tecnológicas recentes mudaram a forma de vermos o mundo e de
nos relacionarmos com este e isso é vivido pelas crianças desde pequenas em seus cotidianos. Desde pequenos, essa geração
estabelece uma relação com as coisas ao seu redor mediadas pela tecnologia. Fazem parte do universo e vocabulário infantil,
termos e componentes tecnológicos que até dez anos atrás seriam improváveis de pensarmos. Elas transitam em meio a
termos como deletar, curtir, postar, touchscreen, baixar, utilizam e possuem aplicativos de bichinhos de estimação, jogos de
realidade aumentada, tablet, vlog, canal no Youtube, entre outros.
Vivemos em meio à revolução tecnológica, em constante transformação, nesse cenário muita coisa se modifica incluindo
também as formas de aprender, como trata Assman:
(…) as novas tecnologias têm um papel ativo e co-estruturante das formas do aprender e do conhecer. (…) A construção do
conhecimento já não é mais produto unilateral de seres humanos isolados, mas de uma vasta cooperação cognitiva distribuída, da qual participam aprendentes humanos e sistemas cognitivos artificiais. Isso implica modificações profundas na
forma criativa das atividades intelectuais. (ASSMANN, 2000, p.10 e 11)

Diante desse quadro de transformações cada vez mais rápidas influindo nas formas de aprender, na visão de mundo e nas
formas de se relacionar, surge a necessidade de incluir e ampliar, na sala de aula, o uso da imagem e das novas tecnologias
como parceiras nos processos de ensinar. Ampliando e ressignificando temas, discussões e projetos de trabalhos que desenvolvemos na Educação Infantil.
Hoje, cada vez mais, e cada vez mais cedo aprendemos “não apenas a conviver com as imagens, mas também a pensar com as
imagens e a construir com elas uma civilização complexa e instigante” (MACHADO, 2001, p. 32). Podemos pensar em uma “linguagem da imagem” (idem, ibidem), que expressa realidades, que comunica, ensina, conversa, não apenas ilustra e exemplifica.
O erro maior seria tomá-las (as imagens) por meros auxiliares didáticos ou ilustrações cômodas, pois, ao contrário, elas
constituem um instrumento heurístico privilegiado: não um embelezamento, uma simplificação ou ainda um recurso pedagógico de difusão facilitada, mas uma verdadeira reescritura, capaz, ela própria, de transformar o universo e de reinventá-lo.
(DAGOGNET, 1973, apud MACHADO, 2001, p. 25)

Em meio a tantos avanços tecnológicos e a tanta informação o papel do professor se modifica, este assume um papel de mediador, alguém que orienta os alunos a como colher, tratar e como utilizar a informação e os recursos tecnológicos.
No tocante à aprendizagem e ao conhecimento, chegamos a uma transformação sem precedentes das ecologias cognitivas,
tanto das internas da escola, como das que lhe são externas, mas que interferem profundamente nela. As novas tecnologias
não substituirão o/a professor/a, nem diminuirão o esforço disciplinado do estudo. Elas, porém, ajudam a intensificar o
pensamento complexo, interativo e transversal, criando novas chances para a sensibilidade solidária no interior das próprias
formas do conhecimento. (ASSMANN, 2000, p. 07)

IMAGEN, CULTURA Y PRODUCCIÓN DE SENTIDO

319

A imagem, o som, as cores e as formas trazidas pelos recursos tecnológicos atuais, inegavelmente atraem a atenção dos
pequenos, aguçam sua curiosidade por conhecer, tocar, manipular e também produzir. Contudo, também é necessário não
estar ingênuos diante das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) e o professor tem um papel chave nesse
sentido. Precisamos exercitar nossa criticidade em relação à vultuosidade de informações e inovações que chegam cada
vez mais rápido até nós.
(…)uma das tarefas precípuas da prática educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil. Curiosidade com que nos podemos defender de “irracionalismos” decorrentes do ou produzidos por certo
excesso de “racionalidade” de nosso tempo altamente tecnologizado. Mas não vai nesta consideração nenhuma arrancada
falsamente humanista de negação da tecnologia e da ciência. Pelo contrário, é consideração de que, de um lado, não diviniza
a tecnologia mas, de outro, não a diaboliza. De quem a olha ou mesmo a espreita de forma criticamente curiosa. (FREIRE,
2000, p. 48)

Nesse sentido, o diálogo com a tecnologia vem enriquecer nossas discussões, vem cooperar com nosso olhar e com o
registro de nossas conversas e pensamentos. E nos dá ainda uma nova oportunidade: para além de absorver e consumir
informações dadas, dá-se o desafio de que alunos e professores, através da produção de vídeos, sejam também autores e
produtores da informação e das mídias que queremos consumir na escola.
Em 2016 algo mundialmente importante aconteceu, as Olimpíadas do Rio e, em seguida, as Paralimpíadas, mas ambas
tiveram efeitos diferentes sobre nossas tevês, jornais e atenção do público em geral. O que chamou muito a atenção
dos professores de nossa escola, e inclusive de alunos, foi a pouca ou quase nenhuma cobertura da mídia em relação às
Paralimpíadas.
As crianças, que passaram o recesso escolar ao lado de seus pais vendo a cobertura integral que a mídia deu às Olimpíadas,
tanto na TV aberta como na fechada, perguntavam, a partir das brincadeiras e discussões que tínhamos em sala sobre os
jogos Paralímpicos: quando ia passar o GoalBal? Ou o Vôlei Sentado na TV para que pudessem também ver em casa? Diante
desse questionamento não tínhamos respostas rápidas e prontas. Sentimos o quão excludente estava sendo tratado um
evento que pretendia marcar a inclusão de todos no esporte.
Enquanto professores, buscamos na internet imagens dos jogos e vídeos que pudéssemos baixar, mostrar a nossos alunos
e discutirmos com eles em sala. Nem tudo encontrávamos com facilidade, mas era necessário. Queríamos destacar aquele
evento como algo importante e queríamos, através desse evento, enriquecer nossas discussões sobre Inclusão. Queríamos
trazer elementos concretos como imagens de fotos e vídeos dos jogos, reproduzir no espaço da escola diferentes modalidades paralímpicas com nossos alunos. Brincar de ser atleta, experimentando com o corpo e assim poder trabalhar ainda
mais a sensibilidade na escola.
Algo que percebemos era que o que estávamos fazendo, o caminho que estávamos começando a trilhar, significava a escola
produzindo a informação que ela mesma queria consumir. Diante da ausência de informação na mídia aberta (que é a TV,
a qual nossos alunos da escola pública, em sua maioria, têm acesso) buscamos, nós mesmos, aquilo que gostaríamos que
fosse notícia para nós na escola.
Refletir criticamente diante do bombardeio de informações que recebemos todos os dias (selecionadas de forma nem um
pouco neutra) é algo difícil, mas um exercício a ser praticado por nós e que devemos estimular em nossos alunos dentro da
escola. Destaco aqui, novamente, Paulo Freire, que em um tempo tecnologicamente bem diferente de hoje questionava as
verdades trazidas pela mídia:
Como desocultar verdades escondidas, como desmitificar a farsa ideológica, espécie de arapuca atraente em que facilmente caímos. Como enfrentar o extraordinário poder da mídia, da linguagem da televisão, de sua “sintaxe” que reduz a um
mesmo plano o passado e o presente e sugere que o que ainda não há já está feito. Mais ainda, que diversifica temáticas no
noticiário sem que haja tempo para a reflexão sobre os variados assuntos. De uma notícia sobre Miss Brasil se passa a um
terremoto na China; de um escândalo envolvendo mais um banco delapidado por diretores inescrupulosos temos cenas de
um trem que descarrilou em Zurique. (FREIRE, 2000, P. 49)

Então, mergulhados nessa riqueza múltipla, de uma escola que vive e respira a diferença com suas tensões e descobertas;
da necessidade de discutir sobre Inclusão e Diferença no espaço escolar; de um evento como as Paralimpíadas que precisava ser também visto de forma não natural e discutido; em um contexto de cobertura da grande mídia bem diferente,
com pouca informação que poderia nos ajudar no desenvolvimento da proposta; no diálogo com as novas tecnologias, que
exercem grande fascínio nas crianças… Foi nessa multiplicidade que nosso projeto nasceu e se desenvolveu.
Iniciamos nosso trabalho com as crianças na perspectiva histórica, destacamos imagens, apresentamos aspectos importantes da história das Olimpíadas e das Paralimpíadas como os símbolos, como surgiram, curiosidades, entre outros. A
cada etapa do projeto, antes, durante e depois, na rodinha, discutíamos o que era vivenciado. A “Rodinha”, como costumamos tratar na Educação Infantil a disposição circular dos alunos e professores em torno de uma discussão, é o momento
privilegiado de trocas de experiências, de embates de ideias e de aprendizado.
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Imagem 01: Rodinha

Destacamos, o atleta paralímpico como um atleta em si, independente da deficiência que possua, buscando uma definição
não marcada apenas pela deficiência. Além disso, destacamos também o caráter de superação e determinação presente na
postura dos atletas considerando as dificuldades que a sociedade lhes impõe.
Como motivador do projeto fizemos uma pesquisa literária infantil e selecionamos imagens e vídeos que pudessem contribuir
na construção do projeto.
Principal Literatura Infantil trabalhada:
“A Viajem da chama Olímpica” de Mirna Brasil Portella
“Clara e a Olimpíada de 2016” de Ilan Brenman
“Agora é comigo: Compreendendo a Deficiência Motora” Manoel Filho
Vídeos sobre o tema:
“Pateta, O Campeão Olímpico”
“Chaves em desenho animado: As Olimpíadas”
“Turma da Mônica: Jogos Olímpicos”
“We’re The Superhumans | Rio Paralympics 2016”
“Mais forte que as Muralhas” – Banda Fresno
Diferentes recortes das transmissões dos jogos Paralímpicos.
Interessante que, entre os livros e vídeos infantis, separamos dois vídeos não infantis: “Mais forte que as Muralhas” da banda Fresno e “We’re The Superhumans / Rio Paralympics 2016”, a propaganda oficial das Paralimpíadas, um vídeo em inglês.
Nos surpreendemos ao observar que os alunos de 05 e 06 anos gostaram mais desses vídeos que dos outros. A partir do
que viram e ouviram nesses vídeos as discussões, as dúvidas e as opiniões se intensificaram ainda mais. O vídeo da Banda
Fresno, por exemplo, eles apelidaram de “o vídeo triste” e fizeram muitas perguntas sobre as histórias retratadas no vídeo,
sobre como esses atletas conseguiam fazer coisas incríveis, o como aquelas pessoas eram diferentes. Mas não diferentes
porque não tinham uma perna ou braço, mas como corriam, nadavam, remavam, jogavam, andavam de skate, se locomoviam habilidosamente.
O vídeo “We’re The Superhumans” foi uma festa, eles adoraram. É um vídeo muito divertido com dança, música, acrobacias,
todas feitas com pessoas com algum tipo de deficiência. O vídeo não vela a deficiência, mas a mostra, a revela, brinca… Interessante que, para as crianças, aos poucos, muitas coisas foram se tornando bem naturais. Eles pediam e repetiam constantemente que queriam rever esses vídeos, depois de um tempo já cantavam “Yes I Can, Yes I Can…”, obviamente trabalhamos o
sentido dessas palavras com eles.
- “Tia, eu queria não ter uma perna…. Por que eu queria ser super-humana como eles, correr super-rápido. Eu também queria
ser especial…”
Encontrei Bruna6 em um canto parada e pensativa, então perguntei: O que houve? Por que você está com essa carinha? O que
obtive como resposta foi a fala destacada acima. De início me espantei. Nossas primeiras discussões sobre as diferenças geravam estranhamento nas crianças. Ao longo do trabalho, a forma como elas começaram a ver o outro, o amigo próximo com
deficiência, os atletas com deficiência e personagens de histórias, foram se modificando. Um sentimento de admiração pelo

6. Nome fictício.
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atleta, tanto o olímpico quanto o paralímpico (independente da deficiência) cresceu. Elas brincavam de ser também atletas,
misturando modalidades tanto paralímpicas quanto olímpicas, colocando em suas brincadeiras imaginárias, por exemplo, na
mesma pista de corrida, atletas cegos e Usain Bolt competindo lado a lado.
Na fala destacada é possível observar diferentes influências: sociais, como no uso da palavra especial, que os próprios pais
das crianças usam com elas ao se referirem aos amigos da escola com deficiência; influência do vídeo We’re The Superhumans,
propaganda das Paralimpíadas ao caracterizar os atletas numa perspectiva salvacionista como super-humanos. Esses pequenos elementos também foram alvos de discussões. Mas, importante destacar o que ficou evidente na fala deles, e dela, nesse
texto destacado: um afastamento do espanto, do medo, para uma aproximação e identificação maior com o outro. Nesse caso,
através da admiração direcionada a um atleta.
Interessante também foram os relatos de alguns pais de como seus filhos chegavam em casa e falavam do projeto, como eles
cobravam seus pais para levarem para a escola os objetos que tinham sobre os jogos, para pegar e entregar várias vezes o
Caderno de Registro7 com as pesquisas sobre os jogos com recortes, desenhos, escrita dos pais, das crianças…
Destaco aqui um caso em especial que uma mãe narrou. A mãe de uma das crianças estava programando-se para levar a filha
em ao menos uma competição dos jogos das Paralimpíadas e estava decidindo em qual levá-la quando seu irmão, que também
tem um filho pequeno, indagou:
- Você vai levar a sua filha para ver um jogo desse?
- Sim, por que não?
- Você não tem medo dela ficar traumatizada? Ela é muito nova para ver essas coisas!
A mãe ficou perplexa com a pergunta. Como assim? Ela e a filha estavam tão animadas com a ideia! Essa conversa trouxe à
tona uma forma de pensar e ver as coisas que pra ela e para a filha já começava a soar estranho. O olhar que estavam construindo já começava a desmitificar e superar alguns dos estigmas comuns da sociedade.
No projeto tivemos momentos de vivenciar diferentes jogos, adaptados à nossa realidade como vôlei sentado, Futebol de Sete,
GoalBall e Atletismo. Fizemos também outros jogos sensoriais trabalhando os cinco sentidos. Dessa parte Diego gostou muito,
pois experimentou diferentes sensações com sons e materiais diversos. Infelizmente, Diego só participou de parte do projeto,
pois no meio do projeto sua família se mudou para outra cidade. As crianças sentiram muita falta dele, em especial Luma, que
havia iniciado uma amizade muito especial com ele. Essa amizade representou o início de uma nova forma também se relacionar com as outras crianças, como expus anteriormente no texto.
Imagem 02: Experimentando texturas com o tato e de olhos fechados

A partir das discussões e experiência houve a proposta de construirmos em nossa turma, com Lego e sucata, maquetes
de diferentes esportes paralímpicos e produzirmos vídeos com a linguagem da animação, utilizando a técnica de stop
motion. Para que as crianças pudessem compreender melhor o que seria um vídeo de animação com stop motion produzimos alguns brinquedos simples que trabalham com ilusão de movimento: Dobradinhas, Taumatrópios, Flip Books e
Quadrinhos Mágicos.
7. Construímos com as crianças um caderno de registro sobre o projeto que eles deveriam levar para casa periodicamente, conversando com os pais sobre as
descobertas feitas e registrar novas descobertas. Nesse caderno as crianças colavam os recortes de suas pesquisas, faziam desenhos, e seus pais também
participavam ajudando na pesquisa de imagens e reportagens bem como registravam por escrito a fala de seus filhos durante a pesquisa. Não conseguimos
obter a participação de todos os pais, mas de uma maioria significativa. Mas, a participação das crianças e o interesse era unânime o que gerava muitas
descobertas e aprendizagens.
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Imagem 03: Brinquedos que trabalham com ilusão de movimento construídos com as crianças.

Logo após, escolhemos os esportes que iríamos retratar em nossos vídeos: Natação, Atletismo para deficientes visuais, Atletismo para cadeirantes e Paracanoagem. Em seguida, prosseguimos para a fase de seleção dos materiais que seriam utilizados. Uma fase de muito planejamento e aprendizagem, selecionando legos por cores, formas, tamanhos, pesquisando
materiais alternativos de sucata, cortamos, pintamos, colamos…
Imagens 04, 05 e 06: Construindo maquetes e cartazes

Organizamos uma oficina de Fotografia, trabalhando questões de perspectiva e olhar, bem como ensinando aos alunos como
manipular a câmera digital que iríamos utilizar para a produção do vídeo. As crianças percorreram o espaço da escola escolhendo o que queriam registrar com a câmera.
Seguimos, então, ao planejamento de nosso vídeo. Construímos um texto coletivo em forma de roteiro com auxílio de imagens
e desenhos: Storyboard. O Storyboard de nosso vídeo é uma das partes mais importantes do trabalho, é o planejamento da
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narrativa a ser contada. Processo de construção lógica de um roteiro com início, meio e fim, respeitando a linguagem deles,
mas num esforço de dar coerência e coesão ao texto produzido. Ilustrando com imagens e desenhos cada etapa de como
imaginamos o vídeo de stop motion. Um storyboard tradicional não é muito ideal para trabalhar com crianças muito pequenas,
sendo assim, tivemos que criar um novo formato para esse roteiro, mais dinâmico, mais concreto e visual, que permitisse uma
maior e verdadeira participação das crianças.
Fizemos ensaios e discutimos sobre como deveriam ser feitas as fotos para que houvesse sequência de movimentos fluidos
para nosso vídeo de stop motion.
Imagem 07: Construção coletiva do Storyboard com recortes, desenhos das crianças e registro das falas pela professora.

No dia da produção das fotos para o vídeo de animação montamos camarim, cenário, câmera e, enfim, produzimos as fotos
utilizando a técnica de stop motion. As fotos foram produzidas com ampla participação das crianças, que movimentavam as
peças, preparavam as mudanças de cenários, eram os fotógrafos, contrarregras, críticos…
Imagens 08 e 09: Produção das fotos para o vídeo

O produto final foi um vídeo intitulado: “Pequenos Atletas nos Jogos Paralímpicos 2016”.
No fim do projeto, vendo tudo o que construímos, ficamos imensamente satisfeitos – embora conscientes de que ainda há
muito que se trabalhar e discutir sobre diferença, inclusão e exclusão. Mas, ficamos felizes e satisfeitos com cada descoberta, discussão, desafios aceitos e produções dos alunos e professores. Satisfeitos com as etapas vividas, experimentadas,
sentidas… Muitas coisas nos tocaram, muitas coisas passaram por nós e deixaram suas marcas. As crianças ficaram muito
animadas com as maquetes, com as fotos, com o vídeo que produzimos e pediam para ver e rever o vídeo repetidamente, cada
uma levou para casa o registro de suas produções em um DVD.
No fim de tudo… penso ainda um pouco mais sobre tudo o que vivemos, e posso concluir (sem encerrar) que vivemos, durante
o projeto, um momento rico e questionador em que alunos e professores puderam ser autores do próprio conhecimento.
Lembro mais uma vez de Paulo Freire e encerro esse texto citando-o:
(…) a finalidade de qualquer ação educativa deve ser a produção de conhecimentos que aumenta a capacidade de iniciativa
transformadora dos grupos. (FREIRE, 1996)
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Imagem 10: Comemoração Final
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RESUMO
A pesquisa apresenta uma análise do graffiti, em especial o brasileiro, que aborda a luta das diferentes identidades de gênero
tidas como periféricas que fogem ao modelo social do homem, hétero e cisgênero (pessoa que se identifica com o gênero
declarado ao nascer). Apesar de existir vários estudos que enfatizam a relevância dessa arte - estabelecida como uma das
linguagens presentes no ambiente citadino -, poucos estudos abordam a questão de gênero e sua especificidade estético-artístico e sociocultural, o que fomentou o desenvolvimento deste trabalho.
Palavras-chave: gênero, graffiti, espaço urbano.
Este artigo tem como objetivo investigar se há uma maior participação de mulheres, entre outras manifestações de gênero,
que utilizam o graffiti como uma forma de dar visibilidade a suas lutas, abarcando também uma análise sociopolítica da
situação desses grupos sociais considerados como minorias, que lutam constantemente por direitos diversos e utilizam os
muros como forma de resistência e espaço de reivindicação. A invisibilidade de identidades “periféricas” na sua história, como
em toda a história do mundo, não é diferente. Embora haja um número considerável de publicações, livros e demais estudos
especificamente sobre essa prática, quase não existem reflexões que dão ênfase sobre gênero (fig. 1), idade (fig. 2), etnia (fig.
3) e corpos (fig. 4). Ou seja: questões pertinentes ao tempo que nos tocou viver e que, recentemente, são analisadas. Pouco se
sabe sobre a presença de mulheres grafiteiras/artistas no Brasil, quase não há também estudos voltados para a questão queer1
no meio de intervenções urbanas. O que nos traz à tona, a importância de discutir tais “periferias sociais”, o que pode resultar
em um trabalho cuja importância se encontra na compreensão de novos percursos na crescente conquista de distintas e novas
formas de ser que vão além da hegemonia falocrática no espaço urbano.
Falar de graffiti, na atualidade, significa dizer o que a maioria das pessoas já se convenceram do que ele aporta. “É o desenho
bem acabado, com letras arredondadas, colorido”… Em geral, essa é a opinião das pessoas que o veem pelos muros e paredes
das cidades mundo afora, porém esta arte urbana não trata somente disso. É verdadeiro que, ele é extremamente democrático,
pois diferentes culturas, pessoas e classes sociais deixam-se seduzir pelo graffiti, transferindo sua marca na “pele” da cidade.
A necessidade de um suporte (muro, parede, mobiliário urbano) junta-se ao desejo de alguém e…algo acontece ali: um texto
que pode ser um desenho ou um escrito. Ao longo da história sempre estiveram presentes. Tanto em tempos de guerra quanto
em tempos de paz. Eles resistem e insistem em fazer sua aparição. “O graffiti quer ser visto, quer deixar-se ver. Em última
análise quer ser (ad)mirado.” (Lopes, 1996: 31)
Outro aspecto que estimulou a pesquisa foi o interesse com relação a estética sociocultural, na qual o graffiti se insere. Ele fará
sua mais brilhante aparição, isto é, tal como o conhecemos hoje, na década de 1970 do século passado e tem como antecedente,
Maio de 68 francês. Fruto de uma revolução que alimentou-se da insatisfação de estudantes e operários que juntaram-se para
dizer basta e armar suas barricadas em protesto à sociedade vigente na época. Nos anos setenta, surge no cenário novaiorquino
a esfuziante mistura de cores, formas e letras que nascem nos trens e vagões do metrô, além de outras cidades em todos os
continentes. Embora sua ocupação se iniciara por meio de muros entre outros espaços das metrópoles, conquistaram espaços
privados como estabelecimentos comerciais e galerias de arte nos anos 80, quando houve a explosão dos graffiti que conhecemos na atualidade. Ao traçar uma pequena trajetória, percebemos que a maioria dos que se deixaram seduzir pela parede, foram
jovens do sexo masculino. Portanto, uma vez mais enfatizamos a ideia de que devemos, através desta pesquisa, buscar um olhar
mais reflexivo e inclusivo de outros gêneros, além do masculino, que trabalham com graffiti no cenário urbano.
O termo procede do italiano, mais precisamente, do verbo graffiare que significa rabiscar. Craig Castleman diz que: “[…] é
empregado, em geral, para descrever muitos tipos de escritura mural. Dentre elas, se inclui as pinturas de certas cavernas
1. A palavra queer é traduzida por estranho, excêntrico, raro e extraordinário. Por muitos anos, o termo queer foi utilizado como insulto para se referir às pessoas que saiam dos padrões dos estereótipos normativos de gênero e de sexualidade da sociedade heterossexual e sua tradução literal deriva-se da palavra
"estranho". Muitos indivíduos da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Travestis) não confortáveis com essa atribuição ofensiva,
retomaram o uso da palavra como uma forma de resistência. Queer, a partir dos anos 80, passou a ser utilizado como: um termo "guarda chuva" para utilizado
para a comunidade lésbica, gay, bissexual e trans. Uma declaração política simbolizando orientações afetivo-sexuais que "quebram" os padrões binários,
identidades de gênero potencialmente fluidas (que não apresentam somente uma compreensão de gênero, mudam de um para outro, não sendo necessariamente somente homem e mulher). Uma identificação de um complexo conjunto de comportamentos sexuais e desejos. Por exemplo, uma pessoa atraída por
múltiplos gêneros se identifica como queer.
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pré históricas, os latrinárias (as inscrições encontradas nos banheiros da antiga Roma) e toda sorte de mensagens políticas,
sexuais, humorísticas que foram rabiscadas, pintadas ou marcadas nas paredes ao largo da história.” (Castleman, 1982: 11)
Interessante notar que as inscrições nas paredes e muros das cidades, povoados e banheiros públicos, como Castleman nos
fala, continuam a existir quase que da mesma maneira como antigamente pois o que ali se faz presente são declarações/
mensagens muito similares.
Denys Riout, conta-nos sobre a origem da palavra. Diz ele: “O termo origina-se do grego graphein (escrever, desenhar, pintar) e do
latim graffiare (arranhar, rabiscar)” (Riout, 1986: 9). Ele ainda se aproxima do italiano graffito que, literalmente, significa arranhar.
Esta última palavra designa uma forma de decoração parietal em homenagem ao Renascimento. Assim, sgraffitar seria o uso
nobre do arranhar e seu contrário seria o rabiscar, ou seja, a escritura ou desenho traçado às pressas, sem cuidado e de forma grosseira. A pergunta que Riout nos coloca é: o belo e estético arranhão, com que se ornavam as fachadas, se degradou em vil graffiti?
A práxis de escrever nas paredes, como falamos antes, é muito antiga. Um exemplo são os escritos na cidade italiana de
Pompéia que, soterrada pelo Vesúvio em 79 a.C., foi possível estudar seu modo de vida através do que diziam suas paredes.
Interessante notar que os graffiti pompeianos eram praticados por quase toda a população, sem distinção de classes e identidades: homens, mulheres, ricos, pobres, escravos e crianças. Toda a história da cidade é conhecida graças a esses trabalhos
encontrados. De acordo com Kristina Milnor2, mais de 11.000 imagens de graffiti foram encontradas em Pompéia, e mostra-nos muito sobre o tamanho da população da cidade e, principalmente o quão importante era para os cidadãos da referida
cidade, a comunicação e a forma de expressar-se através dos escritos nas paredes.
O graffiti carrega consigo o anonimato e a transgressão. Ainda hoje, ele não perde estas características. No entanto, ele está
repaginado. Desde que o homem fazia seus rituais, nas paredes das cavernas e grutas, mais tarde, as paredes dos banheiros
públicos, muros e muralhas das cidades, são objetos de desejo para ali marcar um nome, um aviso, uma crítica, uma paixão.
Nova York, anos 70 (século XX). Um movimento cultural juvenil proveniente das minorias (população negra e periférica) se manifesta utilizando o graffiti como segmento de extensão da identidade desses jovens, ou seja, estampando em diversos locais,
assinaturas (tags) caracterizando o indivíduo que fazia, ao mesmo tempo em que conseguia também manter o anonimato,
para aqueles que eram espectadores. Utilizavam-se dos muros, metrôs, entre outras paisagens do cenário urbano daquele período. Eis o nascimento de escritores ou writers. O exemplo mais significativo neste período é a inscrição Taki 183, em diversos
muros nova-iorquinos, cujo garoto de 17 anos começou a escrever em inúmeros lugares a mensagem. Seu nome era Demetrius
seu apelido, “Taki” e 183 era a rua onde vivia. Ele trabalhava entregando cartas e viajava constantemente de metrô de um lado
a outro da cidade. Neste trajeto, ele “estampava” essa inscrição em todos os lados, dentro e fora dos vagões. Ao responder
as perguntas feitas em uma entrevista para o New York Times, ele afirmou que “Simplesmente era algo que tinha que fazer.
Trabalhava, pagava seus impostos e não prejudicava ninguém”3. Por seus atos, muitos o consideraram como herói e, pouco
depois centenas de jovens começaram a imitá-lo (alguns grafiteiros com destaque daquela época foram: Frank 207, Chew 127,
Julio 204 e Barbara 62). Nos finais dos anos setenta, o graffiti alcança suas cotas mais altas com a iconografia popular, diversos desenhos de personagens, retratos, auto-retratos e outras diversas incorporações de caligrafias. Tal amplitude deste meio
de expressão levou a uma grande competição entre seus praticantes (as conhecidas guerras de estilo), desembocando em
alianças entre grafiteiros, com objetivo dos grupos permanecerem mais fortes e ganhar destaque e respeito entre os demais.
Porém a prática logo é associada ao vandalismo. No começo dos anos 80, a Metropolitan Transit Authority - MTA de New York,
começa a reforçar sua luta contra eles, instalando câmaras nos vagões do metrô, recobrindo com pintura resistente, aumento
da vigilância nos locais, etc. A partir daí começaram a surgir diversas campanhas “anti-graffiti” por meio de cartazes, propagando o conceito de negatividade dessas imagens. É importante lembrar que quase todas as cidades lutam, até hoje, contra os
desenhos e escritos nas paredes. Existem leis municipais que não admitem a prática e a consideram inadequada.
Nas décadas de 80 e 90, o graffiti acaba por se espalhar pelas grandes cidades do mundo, principalmente do mundo ocidental.
É a sua legitimação como arte urbana. Cabe dizer que nos anos 70, os escritos de cunho político foram combatidos, veementemente, pelas ruas da América do Sul devido à política ditatorial. No entanto, aqueles escritos amorosos ou de outra tipologia
não eram tão perseguidos posto que não iam de encontro ao que os dirigentes faziam. No Brasil, os graffiti tal como o conhecemos hoje, aparecem como uma forma de inscrição política e crítica ao governo militar e ditatorial dos anos 60 do século XX.
Expressaram-se por meio de fortes representações visuais urbanas, como uma forma de opinar sobre o sistema e a realidade
vivida naquele período. Constituiu-se um movimento de contracultura, transgredindo espaços oficiais de exposição artística
controlados por empresas capitalistas. Nos anos 90, em São Paulo, novos grupos surgiram, assim como em outros lugares
do país. Ao usar a pichação como uma forma de identificação (na tentativa de conquistar territórios no meio urbano), que
diferenciada suas inscrições de outros grupos da cidade. Com o graffiti cada vez mais se espalhando pelos centros urbanos, a
repressão do Estado também foi crescente.
Na entrada do século XXI, a prática passa a ser reconhecida pelo governo federal como elemento artístico feito mediante autorização de outrem, por meio do parágrafo do art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:
2. Milnor, K. (2014). Graffiti and the Literary Landscape in Roman Pompeii. Oxford: Oxford UP.
3. ’Taki 183' Spawns Pen Pals. (1971). Nueva York: The New York Times. Disponible en: http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/arts/taki183.pdf [acceso
17/6/2016].
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“(…) § 2º Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante
manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado
e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas
editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional”.4
Após o sancionamento desta lei, a técnica do graffiti tem se deslocado dos espaços públicos para o interior de casas e ambientes privados, deixando de ser considerada uma prática totalmente ilegal, conquistando o recente status de manifestação
artística, estabelecendo no circuito oficial das artes, ganhando cada vez mais notoriedade em museus e galerias. Porém, não
carrega mais o elemento de desobediência, somente ilustrações elaboradas possuem maior reconhecimento, evoluindo posteriormente para verdadeiras pinturas de murais. Há uma forte separação do que é considerado como “bonito” e “feio” após
essa tentativa de “neutralizar” a potencialidade de transgressão que ele carrega, junto com a proibição de venda de sprays
e aerossóis para menores de dezoito anos. Para uns, este acontecimento possui uma grande relevância até mesmo por um
aumento de estudos acadêmicos sobre a prática no Brasil, para outros, perde-se completamente o significado de violação que
o graffiti abarca no cenário urbano.
Muito pouco observamos no campo de estudo desse tema no Brasil, com produção vigente de gêneros considerados como
oprimidos pelo sistema social patriarcal presente, como feminino e identidades abarcadas pelo termo “guarda-chuva” queer
(este segundo não foram encontrados, no Brasil, autorias individuais que conquistaram visibilidade com este trabalho visual,
somente escrituras anônimas). É extremamente importante falar sobre o patriarcado e as consequências geradas sobre esses
gêneros “periféricos”. Para a filósofa Judith Butler, de fato existe uma forte noção binária imposta na sociedade, que se caracteriza somente em dois tipos de identidade, masculino e feminino. Este último, tratado de forma totalmente descontextualizado e politicamente separado dos eixos de relação e poder:
“[…] A noção binária de masculino/feminino constitui não só a estrutura exclusiva em que essa especificidade pode ser reconhecida, mas de todo modo a “especificidade” do feminino é mais uma vez descontextualizada, analítica e politicamente
separada da constituição de classe, raça, etnia e ouros eixos de relações de poder, os quais tanto constitui, a “identidade” como
tornam equívoca a noção singular de identidade” (BUTLER, 1990: 21). Logo, esses domínios de exclusão servem não somente
sobre gênero feminino, mas para outras “periferias”, gerando inúmeros comportamentos reguladores como por exemplo, dar
uma grande visibilidade somente a elementos artísticos produzidos por homens héteros e cisgêneros.
O constante crescimento do capitalismo e da urbanização teve grandes consequências como a separação do ambiente doméstico e o urbano, radicalizando e dando um novo sentido à distinção do público e do privado. Às mulheres de classes
economicamente mais baixas, foram impostos deslocamentos físicos da casa para o laboral. Apesar de passarem a exercer
as mais diversas atividades fora do ambiente doméstico, ainda foram consideradas como menos importantes, mesmo com
tarefas idênticas as dos homens, os salários eram mais baixos, e ainda hoje, existem atividades rotuladas de “masculinas” e
“femininas”. Quando exercidas por outras identidades periféricas, causam muito estranhamento pela sociedade.
Identidades queer sofrem com uma grande pressão social por não se adequar aos padrões de gênero e sexualidade estabelecidos pela sociedade. Percebemos essa discriminação nos índices baixos de contratação em empregos diversos. A população
LGBT, em grande parte, expulsos (ou fuga) da casa de familiares, vítimas de agressão física e verbal, sofrem com falta de apoio
de entidades públicas governamentais nas áreas de saúde, jurídica, educacional entre outras. Essa série de fatores contribui
cada vez mais para um alto índice de invisibilidade desses grupos em nossa sociedade, não somente a brasileira, mas o fato
se repete em diversos territórios do planeta.
Figura 1. Quantas pessoas trans morreram hoje?. (2016). Recuperado de: http://queergraffiti.tumblr.com/post/130826284856/barebackobama-rio-de-janeiro-brazil-quantas [acesso: 29 junho 2016].

4. Ley Nº 12.408. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Presidência da República. Casa Civil, Brasília, República Federativa de Brasil, mayo de 2011.
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Para detalhar uma realidade maior vivenciada por tais “periferias”, importante trazer à tona recentes dados coletados sobre a
violência gerada a esta parcela da sociedade brasileira:
Entre 2003 e 2013, o número de vítimas do sexo feminino passou de 3.937 para 4.762, Dessas 4.762 mortes em 2013, 13 representam homicídios femininos diários.
Esses dados possuem relação com racismo, houve um aumento de homicídio de mulheres e meninas negras de 2, 9% em 2003
para 66, 7% em 2013. Nessa década, houve um aumento de 190, 9% de vítimas negras, índice resultante da relação entre as
taxas de mortalidade brancas e negras.
Muitos estados as taxas de violência aumentaram, como Roraima, as taxas quadruplicaram (343, 9%), a Paraíba, o número de
vítimas entre 2003 e 2013 triplicaram (229, 2%).
Outros dados não mais surpreendentes revela a condição da população trans e travesti, pois muitos indivíduos desta parcela
da sociedade sequer possuem direitos humanos básicos. Esta situação se leva em conta principalmente da forma como nossa
sociedade trata esses grupos sociais, vejamos dados:
51% (689) dos homicídios de pessoas trans na América Central e do Sul ocorreram no em nosso país. De acordo coma pesquisa
de 2013 do IBGE, a expectativa de vida desse grupo social não passa de 35 anos de idade, menos da metade da média nacional
de 74, 9 anos da população em geral brasileira.
Só nos primeiros 31 dias de 2016, segundo o grupo Quem a homofobia matou hoje?, pelo menos 30 pessoas da comunidade
LGBT foram assassinadas, sendo nove delas trans.5
De acordo com Cris Stefanny, presidenta da Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (Antra), 90% das travestis são obrigadas a sobreviver com a prostituição, pois não há mercado de trabalho que as aceitem por conta do preconceito.6
Percebemos então, por meio dos dados apresentados acima, que o Brasil não consegue ainda amparar o mínimo de direitos a
esses grupos sociais, que dirá promover maior visibilidade dos mesmos não só no graffiti, mas em outras práticas artísticas
também.
A importância do graffiti como parte de lutas de “periferias” se diz muito pela sua forma idealizadora. Essa importância existe,
também, na figura queer, esses grupos se colocam à frente de causas que buscam a equidade de direitos e respeito. Pessoas
que se sentem contempladas e se identificam com tais ideais, buscam obter informações para enfrentar problemáticas do
cotidiano, como os preconceitos da sociedade patriarcal, ainda, vigentes.
O graffiti também pode ser uma importante ferramenta em estudos sobre semelhanças e diferenças de gênero. Um bom exemplo, são as inscrições feitas em banheiros públicos, vemos uma grande diferença na forma de linguagem verbal por homens,
mulheres entre outras identidades e orientações afetivo-sexual, apontando a importância dos mesmos para a compreensão
de diferenças e atitudes sexuais. Populações LGBT encontraram também a esfera reservada de um banheiro, como um canal
de anonimato seguro, e ideias podem surgir sem censura externa. Isso mostra que os escritos de banheiros públicos abordam
uma luta por visibilidade de minorias queer e podem revelar também fantasias trazidas para um local que permite a leitura
dessas inscrições por um grande número de pessoas, sem correrem riscos demasiados de repressões como xingamentos,
agressões físicas e até mesmo, morte.
São muitas as pessoas que se utilizam do graffiti no cenário urbano brasileiro e que sofrem discriminação, racismo ou violência sexual, sob forma de assédios verbais e de atitudes invasivas. Como todas as práticas imagéticas e artísticas, a presença
de mulheres e outros gêneros possuem grande dificuldade apenas pelo fato de não se centralizar no enquadramento binário
social. Percebemos, também, o grande potencial político que ele traz, desde temáticas complexas até mesmo as mais simples
escrituras, podem gerar grande reflexão em um muro, entre outros suportes presentes nas cidades.
Panmela Castro (conhecida como Anarkia Boladona) é uma grafiteira bastante conhecida internacionalmente (recebeu
prêmios em 2012 como o DVF Awards, premiação anual dado a mulheres que lutam para diminuir a violência e a injustiça
de gênero, criado pela estilista Diane Von Fürstenberg), e utilizou-se dessa prática para conscientizar outras pessoas sobre
sexualidade, condição feminina, direito das mulheres e violência doméstica. Ela própria sofreu violência doméstica, quando
sequer a lei Maria da Penha existia no Brasil (lei sancionada em 7 de agosto de 2006, que busca a eliminação de todas as
formas de discriminação, coibindo e prevenindo a violência doméstica e familiar contra mulheres, independente de classe,
raça, etnia, orientação sexual, cultura, nível educacional, idade e religião7). Fez do graffiti uma ferramenta para que outras
5. Aiselfisz, Julio. (2015). Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil. Disponible en: http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf [acceso: 18 mayo 2016].
6. Anónimo. (2015). A invisibilidade das pessoas transgêneros no Brasil. Disponible en: http://www.geledes.org.br/a-invisibilidade-das-pessoas-transgeneros-no-brasil/ [acceso: 17 julio 2017].
7. Ley Nº 11.340. Lei Maria da Penha. Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Congresso Nacional, Brasília, República Federativa de Brasil,
agosto de 2006.
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mulheres também pudessem ter acesso a conscientização de seus direitos. Em 2011, fundou a “Rede Nami”8, uma ONG que
utiliza a arte urbana, focando na prevenção da violência doméstica. Só em 2014, mais de cinco mil mulheres participaram
das suas oficinas da Rede.
Mag Magrela é uma artista paulistana, que além do graffiti, também produz trabalhos como pintura em tela, esculturas em
argila, bordados, azulejos e escreve poesias. Se inspira na euforia urbana da capital de São Paulo, o cotidiano, o profano, a
resistência e o feminino. Ela cria um contraste de cores que enaltece a arquitetura cinza da cidade e também tenta expressar tudo o que incomoda em relação á sociedade. Em uma entrevista para a revista Cult, ao perguntarem se há diferenças na
apreensão de homens e mulheres, Mag conta: “Quando eu expresso o que sinto como mulher, a dor faz com que as mulheres
se identifiquem com aquilo. […] Elas acham maravilhoso; já os homens acham forte demais. Até se incomodam um pouco”.9
Tainá Lima (conhecida como Crioula), é uma grafiteira mineira que explora cores e elementos abrasileirados em suas obras.
Além disso, utiliza a arte urbana como forma de luta política para fortalecer mulheres negras. Os escritos e as expressões encontradas nas ruas chamaram sua atenção desde criança. Em 2008 ela ingressou para uma escola de arte, e, um pouco mais
tarde, começou a fazer suas próprias obras. Afirma que o graffiti chega onde a arte convencional não se atreve a passar, em
locais em que uma grande parcela da população de classe baixa habita e o Estado somente age para reprimir.
Ela conta que foi criada na periferia, e já sofreu muito preconceito por ter cabelo afro. Tal vivência se reflete em suas produções. A artista acredita que o graffiti, por se encontrar, ainda, em um campo social de marginalidade, se constitui em uma poderosa arma para impor representatividade. “A figura da mulher negra é forte no meu trabalho porque é fruto do que eu vivo”.10
Evelyn Queiroz (paulistana muito conhecida pela sua personagem, Negahamburguer), denuncia situações de opressão e preconceito sofrido por mulheres. Em uma entrevista para a Secretaria Nacional da Juventude, ela conta:
“Uso o graffiti como uma ferramenta de combate a violência contra a mulher, padrões impostos e direitos que queremos sobre
nossos próprios corpos. O graffiti está nas ruas e a minha intenção é dialogar com mulheres que pela correria ou pela falta de
oportunidade não tem acesso a informações.11”
Como podemos perceber, o graffiti continua a resistir e insistir… E, agora, ele também mostra uma maior interface com os
movimentos sociais e vários grupos que possuem o desejo de libertarem-se dos pré conceitos existentes, em uma sociedade
misógina, patriarcal e, ainda, com a idealização/tiranização de uma eterna juventude. Pessoas mais velhas, em Portugal, empunham suas armas para reivindicar seu espaço na urbe. Com sprays e latas de tinta…; mulheres afegãs recobrem os muros
de cidades destruídas em seu país; no Brasil, várias mulheres tratam de questões pertinentes como o combate ao racismo,
aceitação do corpo, ao ser diferente.
Figura 2. Graffiti produzido pela afegã Malina Suliman. (2013). Recuperado de: https://www.facebook.com/Maloaa3/ [acesso: 29
junho 2016].

8. Mite, Juliana. (2016). Com o grafitti, elas se tornaram mais fortes. Disponible en: http://azmina.com.br/2016/04/com-o-grafitti-elas-se-tornaram-mais-fortes/
[acceso: 17 julio 2016].
9. Soutello, Gabriela, Hom, Patrícia. (2014). Com o grafitti, elas se tornaram mais fortes. Disponible en: http://azmina.com.br/2016/04/com-o-grafitti-elas-setornaram-mais-fortes/ [acceso: 17 julio 2016].
10. Eiroa, Camila. (2015). Conheça a grafiteira Crioula. Disponible en: http://revistatrip.uol.com.br/tpm/conheca-a-grafiteira-criola [acceso: 29 junio 2016].
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Figura 3. Idosos praticando graffiti em workshop realizado pelo projeto “LATA65” em Lisboa. (2015). Recuperado de: http://www.
zupi.com.br/idosos-se-reunem-em-lisboa-para-fazer-graffiti/ [acesso: 29 junho 2016].

Figura 4. Graffiti produzido pela brasileira Evelyn Queiroz. (2013). Recuperado de: https://www.facebook.com/pg/olanegahamburguer/photos/ [acesso: 29 junho 2016].

A sociedade marcada por diversas relações discriminatórias e excludentes, cujos espaços para voz e expressões do pensamento de grupos periféricos ainda são escassos, acabam por favorecer as escritas nos muros e revelam vários elementos de
resistência que buscam a inclusão do discurso e de sua identidade no meio sociocultural, daqueles que se deixam seduzir
pelas paredes.
Em vista disso, acreditamos que o graffiti se reinventa com o passo do tempo. Aprendamos com ele, pois.
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RESUMO
Este texto é resultado de uma pesquisa, ainda em andamento, no âmbito do ensino da arte, e propõe discutir o ideal histórico
de beleza feminino - que enfoca o corpo feminino como objeto de desejo, maldição e bendição, e imiscui-se também o grotesco: representações marcadas pelo exagero daquelas que podem ser consideradas as partes mais características e ou mais
sensuais do corpo feminino - e sua propagação pela cultura visual, com a premissa de que a publicidade, atualmente, cumpre
papel fundamental neste processo. Tem como objetivo indagar sobre como o professor de arte poderia ou deveria tratar este
tema em sala de aula em uma perspectiva crítica. Como fundamentos iniciais para a investigação, no âmbito conceitual, recorreu-se aos estudos das autoras: Giulia Crippa oferecidos em “O grotesco como estratégia de afirmação da produção pictórica
feminina”, que enfoca a criação pictórica crítica de artistas sobre as representações do feminino tanto no âmbito artístico e estético, quanto sobre os papéis desempenhados por estas socialmente; e Naomi Wolf pelas reflexões oferecidas em “O mito da
beleza”, que trata das amarras sociais que envolvem à estética relacionada aos corpos. No âmbito artístico recorreu-se a obras
de artistas como Orlan, Louise Bourgeois e Cindy Sherman, dentre outras. Quanto à prática educativa dialogamos nesta fase
inicial com Fernando Hernández, a partir da obra “Catadores da cultura visual: transformando fragmentos em nova narrativa
educacional”, especialmente pelas conexões propostas entre a educação pela arte e o imaginário simbólico. A reflexão discorre especialmente sobre como esse corpo é associado a conceitos de desejo, maldição, bendição e grotesco, que o hiperssexualizam e objetificam; e em como isto pode conformar o imaginário coletivo e influenciar a formação identitária dos jovens.
Palavras-chaves: Feminino, Arte, Educação e Mídias.
1. INTRODUÇÃO
Vivemos, na contemporaneidade, um mundo cheio de apelos visuais, com um verdadeiro bombardeio imagético que só reforça
hábitos e estereótipos em relação ao corpo feminino e às questões atreladas a ele. Com as descobertas científicas mais recentes da medicina, como por exemplo, os estudos sobre a célula-mãe que permite a partir dela reproduzir tecidos corporais,
dentre outras descobertas, o corpo passa a ser definitivamente tomado como objeto ou “coisa”, desumanizado e consequentemente manipulado.
Por outro lado, a publicidade, combinado ao sistema capitalista da sociedade de consumo, que teve como gatilho a revolução
industrial, nesse sentido toma posse desse corpo objeto e o associa ao produto, atrelando o desejo de consumo do produto ao
desejo de consumo desse corpo objetificado. Na maioria esmagadora das vezes onde se tem a mulher como protagonista de
uma peça publicitária, ainda hoje, elas são expostas como um mero acessório, uma conquista a ser alcançada.
É possível encontrar propagandas que trabalham com a inversão de papéis, porém sem se preocuparem em contrariar estes
estereótipos, haja vista que, no momento em que um homem representa um papel dito feminino em um anúncio publicitário,
normalmente é em uma situação cômica, ou de lazer, reforçando assim, ainda mais a ideia de que o papel do homem não é
aquele, mas sim da mulher. É possível encontrarmos propagandas que se preocupam em romper a regra dos estereótipos:
raciais, ou de papéis sociais, porém a norma do corpo, do estereótipo empregado ao estético, que por assim dizer conforma
o ideário imagético coletivo acerca do que é o feminino, a publicidade negligencia pelo simples fato de que propagandas que
possuam, não apelos visuais, mas uma conscientização da variedade estética corporal ser demasiadamente dispendiosa,
tanto de capital financeiro, quanto de capital intelectual.
Precisa-se ter em mente que a publicidade não se faz sozinha, que ela é fruto da sociedade de consumo, e das demandas desta
mesma sociedade que adoece o corpo e a mente, principalmente o das mulheres, já que o público-alvo da indústria da moda,
dos cosméticos, das cirurgias plásticas e dos produtos de limpeza costuma ser o público feminino. Grande exemplo desta afirmação encontramos indústria da moda, que começou sendo feita por mulheres e para mulheres. Essa indústria da moda surgiu
com o propósito de questionar os padrões de uso do vestido para mulheres e calças para homens. Uma mulher considerada um
ícone nesse quesito é Coco Chanel (Figura 1), que ao usar calças impôs um visual andrógeno, sem a distinta visibilidade do que
é feminino ou masculino. Porém, mais tarde, essa mesma indústria, aliada a indústria dos cosméticos (farmacêutica - liderada
quase que exclusivamente por homens), vai impor outro padrão estético dizendo que sim, que as mulheres podem se vestir
como quiserem, mas que elas necessitam usar algo que as diferencie. E será a maquiagem o que vai defini-las como mulher.
Então, outra vez teremos a mão masculina nas decisões que serão tomadas em nome das mulheres. É esse o verdadeiro mal
da publicidade: vender ideias e desejos, como sendo a única verdade possível, aspecto que torna válido o estudo sobre os
impactos e as consequências da mídia e da publicidade na formação dos jovens, através das aulas de artes.
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Portanto, para que nós possamos tornar visuais aos estudantes os estereótipos impostos ao corpo feminino, utiliza-se como
ponto de partida e como base, as reflexões e metodologias relacionadas à análise de imagem esboçadas por Aby Warburg e
expressadas em sua obra Atlas Mnemosyne, inacabada por conta de seu falecimento. Esta constitui-se de várias pranchas
contendo imagens de diversas obras de diferentes suportes, a partir da qual ele faz uma análise da perpetuação da imagem;
seja através de gestos, ou de ornamentações similares.
Figura 1 – Coco Chanel

Recuperado de: https://pt.wikipedia.org/wiki/Coco_Chanel Acesso: 23/07/2017

Parte-se também do trabalho das artistas como Cindy Sherman pelo uso das facetas femininas; de Orlan, pelo uso da cirurgia
plástica como forma de modificação corporal relacionada a sociedade do espetáculo; Louise Bourgeois pelos trabalhos que
questionam o papel da mulher e dos múltiplos desdobramentos destes e que lhes são historicamente impostos; Judy Chicago
(Figura 2) pelos questionamentos da trivialidade silenciada do trabalho dito feminino; Annette Messager (Figura 3) por sua
crítica ao ideal de beleza, veiculados em revistas e que são resultados de retoques feitos por programas de computador. Em
verdade, foi a partir desses referenciais que surgiu a inspiração para a elaboração da proposta de um breve quadro comparativo de imagens, mostrando assim visualmente, como a cultura visual, mergulhada em um bombardeio imagético, na atualidade,
faz com que se mantenham hábitos e crenças já históricas, em relação ao corpo feminino e ao universo que o permeia. Assim
como Warburg, Hernández em “Catadores da cultura visual”, também corrobora com a questão de que precisamos entender o
passado para que possamos entender o presente. Pelos fatos acima citados e por outros que possam a vir à luz em decorrência
da pesquisa, acredita-se que a abordagem desse tema se faz necessária para que possamos tentar compreender e mostrar
para os educandos, a importância da mulher na sociedade e a luta para ter os seus direitos assegurados.
Figura 2 - Judy Chicago “The dinner party”

Recuperado de: https://womensartblog.wordpress.com/2016/06/04/the-dinner-party-1979-by-judy-chicago/ Acesso: 23/07/2017

Por fim, ressalta-se que, as artes visuais têm um papel fundamental na educação visual, visto que na contemporaneidade as
propagandas se valem desse misto de imagens e de muitas obras artísticas para manipular e vender seus produtos, mas não
somente vender o produto, e sim a ideia de que o consumidor que comprar o seu produto estará levando para a casa também
a mulher que protagoniza a propaganda. Este tema foi analisado no artigo de Wender R. de Siqueira et al, apresentado no
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Comunicon de 2015, intitulado “A Representação do Gênero Feminino nas Propagandas da Cerveja Antárctica: Bar da Boa”.
Neste texto os autores analisam uma série de propagandas de uma mesma marca de cerveja que faz referência a dualidade da
expressão “boa”, onde o espectador, através de um fenômeno semiótico funde o produto anunciado com a imagem da mulher.
Didi-Huberman, disse em entrevista recente: “(…) o nosso trabalho é olhar para imagens ou criar imagens que desconstruam
os clichés. Portanto, me interessa conectar as imagens entre si, através da ideia do recurso de montagem. O importante é
relacionar as imagens, porque eles não falam de forma isolada”. (referencial, tradução livre).
Figura 3 – Annette Messager “Torturas voluntárias”

Recuperado de: https://www.mca.com.au/discoverannette/ Acesso: 23/07/2017

Assim sendo, acredita-se que ao educador de artes visuais cabe provocar questionamentos e reflexões acerca destes assuntos
para que aos poucos possam ser rompidos os engessamentos existentes em torno deste assunto, e para que possamos então
reconfigurar o imaginário coletivo acerca do corpo/universo feminino.
2. O FEMININO ASSOCIADO AO GROTESCO E A MALIGNIDADE
Em decorrência de experiências vividas em sala de aula, acredita-se que a provocação de uma reflexão acerca do corpo feminino, e do grotesco relacionado a ele, se faz necessária, pois as mulheres vivenciam experiências diversas no que diz respeito
a todos os campos de sua vida. Inicialmente foram tratadas como meras reprodutoras que auxiliavam no cultivo dos subsídios
para a família, depois como mulheres parteiras e curandeiras que passavam seus conhecimentos de mãe para filha. Com a
profissionalização da medicina, estas foram perseguidas, mortas e muitos de seus conhecimentos dizimados junto com elas
nas fogueiras da inquisição.
Independentemente das diferentes formas de representação feminina que a arte e a publicidade oferecem, historicamente,
predomina e enfoca a mulher como objeto de desejo, maldição e bendição, e em muitos casos com o grotesco. O grotesco;
“categoria estética cujas imagens privilegiam o extravagante e o bizarro. A origem da palavra é italiana, grottesco. Quando,
no século 14, os italianos começaram a escavar os alicerces dos prédios mais antigos de Roma, encontraram muitas grutas.
As pinturas deixadas em suas paredes foram chamadas de grotescas. Exóticas, até ridículas. A palavra passou a designar
peças que fogem ao padrão convencional. Mas, como muito trabalho artístico que num primeiro momento escandaliza, podem
passar depois a valer milhões.” (Recuperado de: https://www.dicionarioetimologico.com.br/grotesco/). Se associado ao seu significado original, pode, por analogia, ser relacionado à genitália feminina, ao interior de uma gruta cavernosa, remetendo assim
também à Gaia/fertilidade. Com o passar do tempo o termo grotesco associou-se à ideia de malignidade, e no presente trabalho utiliza-se este termo como reforço aos estereótipos relacionados historicamente ao feminino, tais como em Medusa, Lilith
e Eva, figuras femininas bastante icônicas das mitologias. A primeira, por exemplo, era considerada uma bela ninfa que através
da sua beleza fez com que um deus se apaixonasse por ela, assim provocando a ira de sua esposa, esposa esta que amaldiçoa
a moça fazendo com que ela tivesse seus formosos cabelos transformados em cobras venenosas e sua aparência torna-se
repugnante, e quem quer que a olhasse diretamente transformar-se-ia em pedra. Já Lilith, na cultura judaica, a primeira mulher
de Adão, não se conformava em ser submissa, pois ela entendia que era feita da mesma matéria-prima de Adão, decidindo
então morar com os demônios, encarnando-se postumamente em uma serpente que viria a enganar Eva, e esta - analisada sob
uma visão fálica - experimentou os conhecimentos e corrompeu o ingênuo Adão, vindo a fazer com ambos fossem expulsos do
paraíso, transformando-se na causa de todo mal que viria a recair sobre a humanidade.
Aqui citam-se estes exemplos, sendo que um deles encontra-se na escritura sagrada, por serem eles emblemáticos quanto a
participação mulher no que diz respeito à sociedade, visto que, a igreja, uma instituição propagadora e mantenedora de mitologias, também foi basilar no quesito das questões femininas, da manutenção de suas amarras, e na conformação do imaginário
coletivo. A partir desses arquétipos, na visão masculina, a mulher é a causa de sua danação. A relação entre o feminino e o
monstruoso se faz presente em todas as mitologias – e que estas constituem a matriz de toda a vida humana – e segundo elas,
é engendrado dentro da gruta obscura do útero onde os perfis ideais transformam-se em grotescos.
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Antigamente o grotesco era associado ao riso, ao cômico, e também comumente associado ao abjeto. Artistas como Tarsila
do Amaral (Figura 4), a pintora cubista Tamara de Lempka (Figura 5) - que apesar de pintar as formas impostas pela sociedade
da época, encontra uma maneira de burlar e questionar esses padrões com um arredondamento forçado das formas -, Frida
Kahlo (Figura 6), e subsequentemente Louise Bourgeois (Figura 7), se valem do grotesco como uma forma de afirmação de
suas linguagens artísticas para fazerem críticas aos papéis desempenhados e “sofridos” pelas mulheres na sociedade. Giulia
Crippa (2003, p.14) em seu texto “O Grotesco como estratégia de afirmação pictórica feminina”, diz que “A categoria estética
do grotesco se caracteriza pela presença de elementos estranhos, fantásticos e irreais, combinados frequentemente na constituição de aspectos aparentemente inerentes à realidade, porém revelando um afastamento dela, fato que aparenta a categoria
com o cômico”. Crippa ainda discorre sobre o grotesco nas fotografias de Cindy Sherman (Figura 8) com relação aos absurdos
femininos e o questionamento dos simulacros sociais.
Figura 4 – Tarsila do Amaral “Abaporu”

Recuperado de: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarsila_do_Amaral Acesso: 23/07/2017

Figura 5 – Tamara de Lempka “The destruction of novelty”

Recuperado de: https://www.pinterest.com/pin/387309636674151162/ Acesso: 23/07/2017

Como bem sabemos hoje, obtivemos diversos avanços em relação a liberdade da mulher e o reconhecimento quanto ao seu papel fundamental na engrenagem que move a sociedade, porém depois da libertação das amarras da igreja, a indústria da moda,
farmacêutica e a publicidade, criaram novas armadilhas que sequestram silenciosamente e de forma subliminar esta liberdade.
É consenso entre as mulheres que na atualidade vive-se uma vida dupla: uma é a vida privada, de onde todos os medos, anseios
e preocupações não devem sair; a outra é aquela que ao colocar o pé para fora de casa, antes, pensa-se em “o que aparentar”.
A indústria da moda foi, inicialmente constituída por e para mulheres numa tentativa de estas poderem afirmar-se como agentes transformadores sociais, e de acordo com Naomi Wolf (1992, p.12) essa vida secreta que “envenena a nossa liberdade […]
imersa em conceitos de beleza, ela é um escuro filão de ódio a nós mesmas, obsessões com o físico, pânico de envelhecer e
pavor de perder o controle […]”. A indústria dos cosméticos que promete a eterna juventude, na atualidade controlada também
por homens, se transforma novamente em uma ferramenta que inibe e amarra a naturalidade dos corpos, e dessa maneira o
setor masculino com suas descobertas continua a ditar o que é certo ou errado em relação ao corpo e ao universo feminino.
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Figura 6 – Frida Kahlo “Autorretrato com Colar de Espinhos e Beija-flor’,

Recuperado de: http://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2017/07/frida-kahlo-5-fatos-para-entender-quem-foi-artista.html Acesso em: 23/07/2017

Figura 7 – Louise Bourgeois

Recuperado de: https://www.pinterest.com/explore/une-oeuvre/?lp=true Acesso: 23/07/2017

Figura 8 – Cindy Sherman “sem título”

Recuperado de: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-is-cindy-sherman-a-feminist Acesso: 23/07/2017
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Mas afinal, que liberdade é essa se não uma liberdade vigiada, onde os homens disseram, tudo bem vocês são livres, assim
como uma carta de alforria para a liberdade, porém uma liberdade condicionada? Portanto acredita-se que algumas conquistas
femininas, principalmente relacionadas a sexualidade, não obteve-se um grande avanço pois, continuamos a ter nossos corpos
objetificados e usados para o entretimento e descarte quando este não desfruta mais da juventude.
A primeira mulher, que se tem notícia, a ter seu corpo usado como entretimento foi Sarah Baartman1 (Figura 9). Levada de sua
terra natal para Europa com a esperança de uma vida melhor, Baartman foi vítima de abusos psicológicos e físicos. Enganada,
não recebeu o prometido e foi exposta, em razão das suas formas fora dos padrões, em um circo vestindo roupas apertadas da
cor de sua pele para que aparentasse estar nua. Foi também contratada para entreter festas particulares, e nestas ela podia
ser tocada, cutucada e dissecada pelos olhos que a observavam.
Figura 9 - Sarah Baartman

Recuperado de: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160110_mulher_circo_africa_lab Acesso: 23/07/2017

Podemos então, a partir do exemplo de Sarah Baartman, traçar um paralelo com o momento contemporâneo, e reportarmo-nos ao Brasil no ano de 2008 quando constatamos reverberar a valorização de atributos corporais exagerados em uma
onda de mulheres que se autodenominavam “Mulheres Frutas” (Figura 9). Cada uma delas associava uma fruta a uma característica avantajada de seus corpos, já fosse um bumbum avantajado (Mulher Moranguinho), seios fartos (Mulher Melancia),
quadris largos, seios pequenos etc. Todas estas mulheres fazem parte do mesmo espetáculo que associa às mulheres ao
grotesco e a malignidade relacionada aos corpos. Quando dizemos malignidade relacionada aos corpos, insiste-se que se
quer dizer que se estas mulheres com suas condições peculiares de anatomia – não esquecendo as modelos esqueléticas – são tomadas como padrão de beleza, em detrimentos de outros padrões, surge a necessidade de conformar o corpo
seguindo estes padrões.
Figura 9 – Mulher Melancia

Recuperado de: https://www.pinterest.com/pin/756886281094715184/ Acesso: 23/07/2017
1. Sarah Baartman, ou Sarah “Saartjie” Baartman, nasceu em 1789, e morreu em 29 de dezembro de 1815. O show a aprtir de seu corpo, entretanto, sob uma
perspectiva ainda mais macabra, continuou. Seu cérebro, esqueleto e órgãos sexuais continuaram sendo exibidos em um museu de Paris até 1974. Seus
restos mortais só retornaram à África em 2002. Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160110_mulher_circo_africa_lab
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Devido ao enfraquecimento feminino frente as lutas e um crescente repúdio ao feminismo, as cirurgias plásticas e os distúrbios relacionados a alimentação crescem igualmente. Nesse sentido, para colocar um exemplo, podemos nos valer da artista
Orlan (Figura 10). Com suas cirurgias plásticas televisionadas a artista contesta essa liberdade do corpo feminino, do legado
que o feminismo deixa do “nosso corpo nos pertence”. Ainda na questão da conformação dos corpos e do imaginário coletivo
agrega-se o sentimento de perfeição atribuído à mulher pelo imaginário masculino através, daquilo que Naomi vai chamar
de “pornografia da beleza”: essa beleza atrelada à objetificação dos corpos é repudiada dentro do feminismo, pois os valores
empregados dentro de filmes deturpam todo e qualquer avanço quanto à sexualidade feminina, visto que a sexualidade é esvaziada de todo e qualquer tipo de sentimento afetivo.
Figura 10 – Orlan

Recuperado de: https://web.stanford.edu/class/history34q/readings/Orlan/Orlan.html Acesso: 23/07/2017

Com relação aos antigos mitos femininos, Wolf (1992 p. 10-12) coloca em discussão a maternidade, a domesticidade, a castidade, a passividade e a coerção social como sendo mitos relegados ao passado. Entretanto, acreditamos que estes mitos
continuam vivos e mascarados de liberdade, e agregados aos novos mitos sociais, como o culto ao corpo, por exemplo. Quando
dizemos que eles estão sendo agregados, citamos aqui o exemplo da maternidade versus o corpo do pós-parto: ainda nos dias
atuais a mulher só é dita completa quando torna-se mãe, porém seu corpo necessita, quase que imediatamente após o parto,
readaptar-se aos padrões estéticos impostos pela sociedade sob pena de esta ser vista como descuidada.
As mulheres em sua vida privada ainda estão silenciadas: não possuímos a total liberdade sobre o nosso corpo e nossa sexualidade. “Quanto mais numerosos foram os obstáculos legais e materiais vencidos pelas mulheres, mais rígidas, pesadas e
cruéis foram as imagens da beleza feminina a nós impostas.” (Wolf, 1992 p.11)
3. O FEMININO E A PUBLICIDADE
Importante relembrar que o termo publicidade tem origem no latim “publicus”, o que significa o ato de tornar público atrelado
ao jurídico, seu significado foi associado ao que se conhece hoje por publicidade.
Já a propaganda, que tem origem etimológica também no latim “propagare”, na atualidade, e na prática, cumpre a função de
propagar e disseminar estereótipos. Na propaganda o corpo utilizado é o corpo-persona, que são as máscaras teatrais usadas
pelos gregos, provavelmente de origem etrusca, portanto este corpo-persona é um corpo idealizado, carregado de erotização e
sentimento de posse. Neste sentido podemos citar aqui Helena de Tróia. Personagem mítica eternizada pelo fato de ser considerada a mulher mais bela. Portanto, a propaganda se vale desse subjetivo, e em especial, dos jovens em formação pois ainda
estão em processo de formação identitária, o que torna a propagação de valores através da mídia uma situação extremamente
perigosa no que diz respeito a conformação dos ideais de corpos, em especial do feminino.
Sabe-se que a publicidade se vale das mulheres para vender seus produtos, atrelando o desejo de consumo do corpo ao
produto anunciado. No Brasil várias campanhas publicitárias, normalmente de cerveja, trazem à tona o estereótipo do ideal
de beleza, como dito anteriormente, as propagandas não se fazem sozinhas, são fruto de uma sociedade que adoece e que
invés de avançar, está regredindo no que diz respeito as conquistas da liberdade feminina. Em “Representações do feminino
na publicidade: estereótipos, rupturas e deslizes” de Milena Freire de Oliveira Cruz (COMUNICOM, 2016, p.1), a autora diz que
a publicidade “[…] é responsável por afirmar a naturalização das relações de poder e dominação que envolvem questões de
gênero.”. Pensar em campanhas publicitárias que desmontem esses estereótipos, demanda tempo e dinheiro, capital este que
normalmente as empresas não querem despender. Outro grande problema em relação à publicidade que a autora nos coloca
se refere a falta de representatividade, de pessoas que tenham padrões estéticos nacionais e diversidade nesses padrões.
Apesar de algumas empresas já terem se dado conta de que a mulher retocada por programas de computador não vende mais
tanto quanto antes, e que os estereótipos da dualidade “mulher a rainha do lar” enfraqueceram, ainda sim, se tem uma grande
resistência por parte das empresas em quebrarem estes padrões
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3.1. O feminino, a publicidade e a educação.
Como já explicitado anteriormente, a publicidade tem uma grande influência na conformação dos corpos, especialmente do
feminino. Através de experiências vividas em sala de aula, na posição de docente, é que se fez perceber o quão nocivo é esse
bombardeio imagético propagado por este setor, e que perpetua hábitos e estereótipos. Apesar de haverem várias análises a
respeito dos conceitos sobre a cultura visual, tomamos como base para esta investigação, os estudos de Fernando Hernández
oferecidos na obra “Catadores da Cultura Visual” e a “Abordagem Triangular” proposta por Ana Mae Barbosa, por considerarmos que estas obras são acessíveis ao entendimento e por isto de fundamental importância para o aprofundamento da presente proposta, pois ambos têm como foco central, uma educação voltada para leitura de mundo, que visa fazer provocações nos
educandos, provocações estas, que partem do educador de artes visuais pois “seu poder mediador a partir do visual para criar
espelhos nos quais se reflita a realidade mutável na qual estamos vivendo e as formas de subjetividade que são produzidas na
relação ela. Sobretudo, em relação à troca dos papéis sexuais e a pressão do culto ao corpo, à resistência ante a colonização
cultural e econômica e ao resgate da memória dos subordinados” (HERNÁNDEZ, 2007, p.34). Através da abordagem triangular
que propõe Ana Mae Barbosa e a proposição de uma nova abordagem sobre o estudo da cultura visual que propõe Hernández,
a construção de um banco de comparações de imagens, podemos, através das aulas de artes, tornar visíveis esses valores
disseminados especialmente pela publicidade, já que é um importante veículo de propagação de constituição identitária e que
perpetua o machismo e o patriarcado. Pierre Bourdieu, ao referir-se a este fenômeno o denomina “poder simbólico”: Um tipo
de poder que condiciona comportamentos, que, inevitavelmente serão reproduzidos de forma inconsciente, e naturalizados
pela sociedade. Hernández (2007: p.22), nos traz a luz ainda o pensamento de Stuart Hall, no qual este diz que as coisas não
possuem um sentido nelas mesmas, mas sim, são fruto de uma construção social associada a cada lugar e época. Neste sentido o estudo dos impactos causados nos educandos, por essa “hemorragia visual”, é necessária, para que se possa pensar
em alternativas de enfrentamento a este fenômeno que impeçam a obstrução da formação de seres críticos que possam ler e
construir sua identidade cultural através da simbologia das imagens de maneira consciente.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, ressaltamos que, este artigo é fruto do resultado parcial da pesquisa que é um dos requisitos obrigatórios para a
obtenção do grau de licenciada em Artes Visuais da FURG (Universidade Federal do Rio Grande) pelo ILA (Instituto de Letras e
Artes) sob a orientação da Professora Doutora Teresa Lenzi.
A obtenção deste resultado deu-se a partir de atividades pedagógicas desenvolvidas ao longo do primeiro semestre de 2017
na E. E. E. M. Silva Gama, localizada no bairro Cassino, na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul – BR, com
uma turma mista do oitavo ano do ensino fundamental, onde atuo, em conjunto com outra colega, por meio do PIBID – Artes
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) sob a orientação da coordenadora de área Professora Doutora Ana
Maio. O trabalho baseou-se, além da pesquisa de campo, em referenciais teóricos e audiovisuais.
Para a concretização destas atividades apostou-se na potencialidade da arte, nas experiências vividas e em leituras prévias,
e, confiantes neste potencial sentiu-se a necessidade, e também obrigatoriedade de promover aulas por meio das quais se
pudesse fazer com que o educando exercitasse a sua criticidade frente as questões que tangem o corpo/universo feminino –
incentivando-se discussões sobre as consequências da propagação e perpetuação - através das propagandas e da publicidade
em geral - de antigas amarras sociais impostas às mulheres pela cultura machista patriarcal que insiste em associar seus
corpos ao prazer, a malignidade e ao grotesco. Na contemporaneidade as propagandas se valem desse misto de imagens e de
muitas obras artísticas para manipular e vender seus produtos, e ao mesmo tempo vender a ideia de que o consumidor que
comprar o seu produto levará para a casa também a mulher da propaganda.
Por este motivo acredita-se na importância de uma educação visual crítica engendrada nas aulas de artes visuais, capaz de
fazer com que os educandos possam decifrar os códigos e os signos que imiscuem-se no imaginário coletivo de nossas sociedades atuais permitindo assim que eles possam posicionar-se criticamente, e assim, quem sabe, diminuir a reprodução de
valores, ditos culturais, propagados pelos meios de comunicação, informação e ócio.
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WORLD PRESS PHOTO OF THE YEAR: AS MUDANÇAS DA
PERCEPÇÃO E DO FOTOJORNALISMO DIANTE DO PÓS-HUMANO
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RESUMO
O presente artigo propõe uma discussão sumária sobre como a passagem do analógico ao digital tem influenciado a percepção sobre o fotojornalismo e como as nuances desta transição transparecem em suas imagens. Mais do que uma transição,
acredita-se que a fotografia reflete atualmente o que vêm se chamando de Pós-humano. A fotografia, antes analógica, cuja
natureza se apoiava na representação do real, hoje se converteu em um processo pautado na simulação da realidade, dando
margem a uma multiplicidade de signos que afetam diretamente nossa visão de mundo. Como objeto desta análise serão
utilizadas as fotografias premiadas como Foto do Ano pelo World Press Photo (WPP).
Palabras clave: Fotojornalismo; percepção; pós-humano.
1. INTRODUÇÃO
O World Press Photo (WPP), ao premiar os trabalhos que melhor refletem o contexto em que vivemos, também manifesta os
padrões fotojornalísticos de cada época. Criado em 1955, o WPP é um exemplo notório que permite analisar a evolução das
técnicas e tecnologias fotográficas. Seu principal objetivo é promover um fotojornalismo que permita às pessoas verem o
mundo em que habitam. Além disso, ele nos possibilita perscrutar como o processo de digitalização da fotografia é capaz de
produzir efeitos que vão além do visível pois, assim como afirma Mcluhan (2007), “a fotografia altera tanto as nossas atitudes
externas quanto as nossas atitudes e o nosso diálogo interno” (p.224).
Como efeito da transição do sistema fotográfico analógico para o digital se sobressai a simulação da realidade visível. Na
fotografia digital, a imagem não é mais produzida pela ação da luz que, consequentemente, ativa processos químicos em
uma superfície fotossensível, mas através dos códigos do programa que compõe a câmera. A imagem numérica, como Edmond Couchot a denomina, “reconstrói (o real), fragmento por fragmento, propondo dele uma visualização numérica que não
mantém mais nenhuma relação direta com o real, nem física, nem energética” (COUCHOT, 1993, p.42). Ou seja, essa imagem
busca simular a realidade em toda sua vasta complexidade. Sua superfície projeta na tela “uma cena virtual que só existe nas
memórias dos computadores” (SANTAELLA e NÖTH, 2015, p.174).
Contudo, as transformações provocadas pelo digital excedem aquilo que estampa a superfície da fotografia. Segundo Santaella e Nöth (2015), elas trazem consequências de diversas ordens - epistemológicas, psicológicas, sociais, cognitivas, perceptivas – pois “qualquer mudança no modo de produzir imagens provoca inevitavelmente mudanças no modo como percebemos
o mundo, e, mais ainda, na imagem que temos do mundo” (p.162). A tecnologia digital tem se tornado cada vez mais invisível,
pois se funde às práticas e processos humanos, modificando-os e modificando-se.
No mundo contemporâneo em que as câmeras são elementos quase onipresentes, seja nos sistemas de segurança, radares,
drones, satélites, ou mesmo nos equipamentos médicos de ressonância e radiografias, a sociedade acostumou-se às imagens
que nem sempre são operadas por mãos humanas, condição que estabelece uma relação de intimidade com estes artefatos
tecnológicos. Contudo, tal como afirma a pesquisadora Joanna Zylinska, em entrevista concedida à revista de fotografia ZUM1,
até mesmo quando a fotografia é produzida por uma pessoa há algo de mecânico que já está imbuído naquele ato, naquela
ação humana de fotografar. Esta seria uma evidência da união simbiótica entre o sujeito que fotografa e o sistema que permite
à câmera capturar uma imagem. Esta simbiose entre o orgânico e o inorgânico, entre o corpo e os artefatos tecnológicos, é
uma das características do Pós-humano.
Conforme explica Di Felice (2010), há quatro formas possíveis de pensar a relação entre corpo e tecnologia no Pós-humano.
A primeira delas diz respeito ao conceito de duplicação, ou seja, “a prática de duplicação do humano através da tecnologia”.
A segunda interpretação “propõe uma nova corporalidade na qual a tecnologia e as extensões inorgânicas dos membros e
dos tecidos ampliam as suas funções, aumentando as suas possibilidades e alterando seu significado”. Na terceira, Di Felice
identifica a ideia do corpo disseminado. Por último, está a concepção ligada à invasão do corpo pela tecnologia, perfurando,
amalgamando-se. Dentre as quarto concepções propostas pelo autor, esta última se mostra como um caminho possível para
refletir acerca da emergência de uma fotografia perpassada pelo Pós-humano.
O filósofo da imagem, Vilém Flusser, já postulava um pensamento em que o humano e a tecnologia fotográfica estariam em
um processo de confluência. Para ele, o fotógrafo e o aparelho fotográfico estão em um embate constante: se por um lado “o
1. “Entrevista: pesquisadora da fotografia não humana, Joanna Zylinska destaca o valor da criatividade na interação homem e máquina”. Publicado em 19 Jun.
2017. Recuperado de http://revistazum.com.br/radar/fotografia-nao-humana/. Acesso em 03 Jul.2017.
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fotógrafo pode manipular o lado output do aparelho”, escolhendo dentre as categorias disponíveis aquelas que lhe são mais
pertinentes; de outro, o fotógrafo é obrigado a limitar suas escolhas ao número de categorias inscritas no programa da câmera
(FLUSSER, 2011, p.51). Segundo Flusser, essa imposição sobre o sujeito que opera o dispositivo fotográfico determina, inclusive, aquilo que ele está apto a fotografar. Entretanto, mesmo sob o imperativo do aparelho, o fotógrafo é obrigado a adotar uma
nova postura, de modo a quebrar o código que o limita. É nesse processo dinâmico que humano e aparelho se retroestimulam
e se modificam.
O cenário descrito se sustenta nos modos como a evolução das tecnologias fotográficas pode promover mudanças na percepção sobre a fotografia. A simulação inerente ao processo de criação da imagem digital cria novos signos que afetam os
parâmetros sobre os quais a produção fotográfica se apoia, pois ela reflete os meios e processos que lhe são acessíveis. Essas
tecnologias esculpem a percepção, e com ela promove uma relação simbiótica, cujas características aludem ao Pós-humano.
2. FOTOGRAFIA DIGITAL E A PERCEPÇÃO
Perceber é fazer a leitura do mundo através dos sentidos (Jorge, 2011). É estar apto a captar as mudanças que ocorrem no
ambiente ao redor e, a partir disso, interpreta-los e construir um quadro compreensível da realidade. A invenção da fotografia
ampliou a consciência sobre o mundo ao oferecer uma imagem que permitia perscrutar os detalhes que passavam despercebidos a olho nu. Apesar de, desde seu criação a fotografia ter sido considerada um espelho do real, é sabido que ela é geradora
de ambiguidades que nascem logo de entrada pelas escolhas realizadas pelo fotógrafo: enquadramento, escolha da lente,
velocidade de obturador.
“[…] as noções de imagem fotográfica e realidade são inseparáveis e complementares. Do mesmo modo que as fotografias
alteram nossa apreensão da realidade, essa apreensão alterada cria novos modos de produzir e interpretar as próprias fotos.
Como resultado dessa indissociabilidade, o que se transforma não é só a visão ou noção que temos da realidade, mas a natureza mesma da realidade” (SANTAELLA e NÖTH, 2015, p.130).
Entretanto, além das decisões tomadas pelo sujeito que opera a câmera, o processo de criação fotográfico também é um fator
preponderante sobre o modo como a percepção é afetada. A passagem da fotografia analógica para o formato digital pode
induzir alterações do espectro perceptivo principalmente por ambas apresentarem características fundamentais que a diferenciam uma da outra. Primeiramente, a fotografia digital não é mais produzida através da ação da luz sobre papel fotográfico,
substrato onde aquele rastro é plasmado como uma imagem; mas sim pela informação que o sensor, ao ser atingido pelo foco
luminoso, transmite ao programa inserido na câmera e que, posteriormente, é traduzida em uma sequência de códigos que faz
sentido somente aos aparelhos capazes de convertê-los em imagens. Esse processo mostra uma ruptura entre os processos
de produção de imagem, uma verdadeira mudança de paradigma.
Lucia Santaella e Winfried Nöth (2015) classificam a história da imagem em paradigmas: pré-fotográfico, fotográfico e pós-fotográfico. Respectivamente, o primeiro paradigma inclui desde os primeiros vestígios encontrados no interior de cavernas até
a arte pictórica, que definiu os modelos de visualidade ocidental; o paradigma seguinte compreende as imagens produzidas
por dispositivos analógicos, como a máquina fotográfica; por último, o pós-fotográfico diz respeito à imagem tecnológica, gerada por dispositivos digitais e processadas em sistemas computacionais. Entretanto, o termo imagem-tecnológica, adotado
por Lucia Santaella, não é uma unanimidade. Teóricos como Edmond Couchot (1993) e François Soulages (2010)2 a definiram
como imagem-numérica e fotografia numérica, respectivamente.
Não obstante a importância de definir a nomenclatura mais adequada à fotografia contemporânea, não se pode negar que o
digital modificou as bases onde se assentava a construção imagética até então. O pixel passou a ser o pequeno átomo, a menor
partícula capaz de definir os limites da fotografia.
“[…] o pixel lançava as técnicas numéricas de figuração numa lógica em total ruptura com a lógica figurativa subjacente à
imagem gerada até então pelos procedimentos óticos (ótico-químicos e ótico-eletrônicos). A hibridação inesperada de um
calculador eletrônico e de uma tela de televisão iria provocar no universo das imagens a mutação mais radical desde o aparecimento – há mais ou menos uns vinte e cinco mil anos – das primeiras técnicas da figuração” (COUCHOT, 1993, p.39).
Ainda para Couchot, a simulação é um dos elementos mais notórios da fotografia digital, pois ela é capaz de moldar a percepção e a inteligência do ser humano. Diante da simulação, “sua faculdade de raciocinar, de aprender, talvez sua emotividade
(pelo menos de alguns de seus mecanismos) começam a ser modelizadas, programadas” (COUCHOT, 1993, p.46). Isso mostra
que o aspecto técnico é um dos conformadores do processo perceptivo.
Benjamin, no ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, já descrevia a ação que os meios técnicos de
reprodução podem exercer sobre os modos de perceber. Segundo o pensador alemão, a perda da aura não é a única consequência advinda da produção massificada dos produtos culturais. O cinema, por exemplo, aprofundou a percepção, e possibilitou
que aquilo que antes passava despercebido pudesse, enfim, ser analisado de diferentes perspectivas até então inacessíveis à
pintura ou ao teatro. A fotografia e os filmes tornaram possíveis, pela primeira vez, a experiência do que Benjamin chamou de

2. SOULAGES, François. Estética da fotografia. Perda e permanência. São Paulo: Senac, 2010.
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Inconsciente Óptico, por serem capazes de alargar a consciência sobre os objetos dos quais tomamos conhecimento (Benjamin, 1987).
“No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo
que seu modo de existência. O modo pelo qual se organiza a percepção humana, o meio em que ela se dá, não é apenas condicionado naturalmente, mas também historicamente” (BENJAMIN, 1987, p.169).
Apesar da aparente superação de paradigmas, o anterior não é extinto. Na verdade, eles se entrelaçam e trazem dentro de si os
traços do passado, característica que dá margem ao aparecimento das hibridizações. Contudo, o digital intensificou a possibilidade de misturas entre paradigmas. “De fato, o que caracteriza o paradigma pós-fotográfico é sua capacidade para absorver
e transformar os paradigmas anteriores” (SANTAELLA e NÖTH, 2015, p.191).
Assim como a percepção não se limita ao sentido da visão, a imagem também não se reduz à sua visibilidade. Os processos e
pensamentos que tornam possíveis a criação dessa imagem também são partes integrantes de sua essência. Diante da fotografia digital, pensamentos e processos se alteram, de modo que é possível constatar uma mudança de natureza. “E é lógico
que seja assim: cada sociedade necessita de uma imagem à sua semelhança” (FONTCUBERTA, 2012, p.14).
Entretanto, não é somente a imagem que reflete a sociedade em que está inserida. Se antes a fotografia analógica era interpretada a partir de seu indexicalidade, em que “achávamos que alguma coisa do referente se incrustava na fotografia”, hoje a
situação se inverte, pois “é algo da fotografia que se incrusta no referente” (FONTCUBERTA, 2012, p.30). Essa convergência
entre tecnologia e indivíduos, a simbiose entre inorgânico e orgânico, levanta questionamentos quanto ao surgimento de uma
nova dimensão do humano: o Pós-humano.
3. O PÓS-HUMANO
Ainda no início do século XX já se insinuavam os ares da chegada de novos tempos. A publicação do Manifesto Futurista3,
pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, em 1909, marcou o surgimento do Futurismo, um dos primeiros movimentos da
Arte Moderna. Nele, a velocidade, a energia e a força proporcionados pelos avanços tecnológicos da época eram ovacionados
de forma laudatória. A crença no potencial de uma realidade pautada no crescimento proporcionado pelas máquinas e pelas
descobertas científicas, cada vez mais, fortalecia a relação entre humanos e tecnologia.
A eletricidade trouxe perspectivas inéditas ao desenvolvimento das sociedades: comunicação, transporte, entretenimento,
educação. Nada mais seria igual! A velocidade e a simultaneidade se transformaram em sinônimos de progresso e, definitivamente, compreendeu-se que a humanidade havia alcançado um novo patamar em seu processo evolutivo. Mcluhan, ao
dedicar-se a refletir acerca da “mudança de escala, cadência ou padrão que qualquer meio ou tecnologia introduz nas coisas
humanas” (MCLUHAN, 2007, p.22), compreendeu como as capacidades e sentidos humanos foram paulatinamente estendidos
para fora do próprio corpo, transpondo espaço e tempo.
Tal cenário implicou em alterações técnicas da percepção do que seja humano: ao contemplar a amplitude da natureza e das
tecnologias que podem nela intervir, os preceitos propagados pelo Humanismo foram, aos poucos, se dissolvendo e reinventando aquilo que se entende por humano (Di Felice, 2010). Michel Folcault, em crítica ao Humanismo, afirmava que o fim estava
próximo e que seria certo apostar que o homem se dissolveria tal como a areia na beira do mar (Sepe, 2013). Esta descentralização da figura humana é um dos pilares daquilo que constitui o Pós-humano.
“[…] o pós-humano crítico recusa qualquer ramos da filosofia humanista que, postulando a unicidade da essência humana,
toma como segura a universalidade da natureza humana. Contra qualquer forma de universalismo ou de qualquer cenário fixo
eterno, o pós-humano reconhece a heterogeneidade, a multiplicidade, a contradição, o contexto, a objetividade situada como
constitutivos do humano, do que decorre uma nova ontologia das instabilidades” (SANTAELLA, 2010, p.125).
Da queda da irredutibilidade humana, marca indelével da irrupção do Pós-humano, surgiu uma nova maneira de pensar o
homem. “A analogia proposta entre o funcionamento do orgânico e do maquínico” declarou o “humano como um sistema de
processamento de informação que apresenta similaridades com qualquer máquina dotada de certa inteligência” (FELINTO e
SANTAELLA, 2012, p.27). A crescente complexidade da ciência cibernética e as mudanças que a tecnologia passou a impor
gradativamente sobre os modos de vida das sociedades atraiu a atenção de artistas, críticos e pensadores da cultura. Donna
Haraway, com o seu “Manifesto Ciborgue”, de 1985, foi umas das pioneiras a perceber a fronteira tênue entre a humanidade e a
máquina, pois “a imagem do ciborgue nos estimula a repensar a subjetividade humana; sua realidade nos obriga a deslocá-la”
(HARAWAY e KUNZRU, 2000, p.13). A autora parte da premissa de que os ciborgues não são seres apenas limitados à ficção,
mas que eles se personificam nas hibridizações entre corpo e próteses tecnológicas (Felinto e Santaella, 2012).
Diferentemente do alarmismo que o tema provoca em algumas pessoas, na insistência de que o Pós-humano significa a extinção do homem, Hayles (1999) afirma que ao contrário do fim da humanidade, o Pós-humano marca o fim de uma certa concep3. “O Manifesto Futurista foi escrito pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, e publicado no jornal francês Le Figaro em 20 de fevereiro de 1909. Este
manifesto marcou a fundação do futurismo, um dos primeiros movimentos da arte moderna. Consistia em 11 itens que proclamavam a ruptura com o passado
e a identificação do homem com a máquina, a velocidade e o dinamismo do novo século.” Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_Futurista.
Acesso em: 21 Jul.2017.
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ção do humano. Ele oferece novos recursos para repensar o que seja o humano na atualidade. “Assim como o pós-humano não
precisa ser anti-humano, então também não precisa ser apocalíptico” (HAYLES, 1999, p.289).
A convergência entre orgânico e inorgânico tem provocado abalos na noção de corpo, de sujeito, em que as velhas dicotomias
entre masculino e feminino, natural e artificial, vida e morte, têm sido despedaçadas. Ela cria um ser cujas capacidades são
estendidas e cujo corpo é possuído pelas tecnologias, marcando-o com a “presença estrutural de práticas e aparições de mediação que inscrevem a tecnologia como ‘segunda natureza’” (BRAIDOTTI, 2016, p.19). O surgimento deste ser híbrido coincide
com o modo como as imagens atualmente se acasalam, se interpenetram, “até o ponto de se poder afirmar que a mistura se
constitui no estatuto mesmo da imagem contemporânea” (SANTAELLA, 2003, p.137).
Os aspectos apontados acima levantam implicações no que concerne à capacidade de a tecnologia fotográfica digital, em seu
processo de simulação, construir imagens passíveis de hibridização, característica que comunga daquilo que mais reflete o
Pós-humano: a mistura quase indistinguível entre tecnologia e humanos. O impacto sobre a percepção provocada pela confluência entre estes dois hemisférios acaba por reverberar nas várias esferas de produção humana.
Assim, acredita-se que o modo como as fotografias vencedoras da categoria “Foto do Ano” do World Press Photo foram construídas podem refletir mudanças nos modos de percepção, no diz respeito às escolhas feitas pelos fotógrafos: as preferências
sobre os tipos de abordagens dos temas nas fotografias do WPP, em formato analógico e digital, podem estar ligadas às tecnologias fotográficas disponíveis aos fotógrafos no momento de sua criação.
4. OS INDÍCIOS DE UMA MUDANÇA DE PERCEPÇÃO
Segundo o pesquisador português Jorge Pedro Sousa, “o fotojornalismo é uma actividade singular que usa a fotografia como
um veículo de observação, de informação, de análise e de opinião sobre a vida humana e as consequências que ela traz ao
Planeta. A fotografia jornalística mostra, revela, expõe, denuncia, opina” (SOUSA, 2002, p.5).
Seguindo essa premissa, o World Press Photo anualmente premia aquelas imagens que sintetizam o mundo em determinado
momento. Porém, apesar de haver uma preferência por imagens de conflito, ao observar as fotografias vitoriosas na categoria
“Foto do Ano” é possível notar alterações nos modos como os assuntos são representados. Tais mudanças poderiam ser atribuídas à evolução das tecnologias fotográficas e, consequentemente, a uma transformação da percepção, visto que, tal como
afirma Basbaum (2012), em alusão a Mcluhan, “as tecnologias, ao imporem uma reorganização de nossos sentidos, moldam a
maneira como organizamos pensamento e conhecimento” (p.262).
As alterações referidas acima podem ser observadas nas seguintes ocasiões: as “Fotografias do Ano” que foram produzidas
no período anterior a meados da década de 1980 apresentam claramente a intenção de impactar através do choque. Elas
mostram corpos mutilados, carbonizados, em queda livre, soterrados, afogados. Este poderia ser um indício de que os fotojornalistas, possivelmente limitados pelos recursos oferecidos pelo aparelho, apelavam para o artifício da comoção pelo horror
com o intuito de retratar o mundo a sua volta.
Figura 1 - Fotografias vencedoras da categoria “Foto do Ano”, nos anos de 1976 e 1985, respectivamente. Os responsáveis pelas
imagens são os fotógrafos Stanley Forman e Pablo Bartholomew.

Fonte: World Press Photo4.

4. Disponível em: https://www.worldpressphoto.org/collection/contests. Acesso em: 24 jul. 2017.
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As fotografias da Figura 1 mostram imagens impactantes que recorrem ao choque visual advindo da exposição clara do flagelo
e da desgraça humana. Ambas as fotografias saltam aos olhos por serem carregadas de sentidos. Roland Barthes identifica
estas imagens como Foto-choque, pois apesar do horror refletido em sua superfície, elas não deixam muito espaço para a
reflexão (Persichetti, 2006).
Em contrapartida, a maioria das fotografias premiadas posteriormente a esse período traz em sua superfície elementos que
sugerem os mesmos fatos perturbadores, porém sem mostrá-los. As referências às mazelas que assolam a humanidade são
significadas através de artifícios como contrastes preto e branco, tonalidades das cores, vinhetas, molduras, enquadramento,
técnica de silhueta, escolha de ângulos, de lentes, além de recorrerem a modelos pictóricos do passado, entre outras estratégias. As fotografias da Figura 2, também são carregadas de sentido, porém não chocam, não traumatizam, mas sugerem algo
que não está explícito na imagem, mas implícito. Segundo Joanna Zylinska (2017) esse seria um indício de um minimalismo
de expressão, característica da era atual.
Figura 2 - Fotografias vencedoras na categoria “Foto do Ano”, nos anos de 1991 e 2014. Os responsáveis pelas imagens são os
fotógrafos Georges Mérillon e John Stanmeyer.

Fonte: World Press Photo5.

Essas evidências sugerem que a relação da fotografia com o mundo se modifica sob a égide do digital. Se antes ela se assentava sobre o índice, hoje ela é reconhecida e produzida como símbolo, assim como o próprio processo de simulação computacional que dá origem à fotografia digital (Santaella e Nöth, 2015). Seria possível, deste modo, conjecturar que essas imagens
indicam uma mudança perceptiva. Os períodos em que se notam os vestígios iniciais desta transformação coincidem com a
ascensão da fotografia digital e com as primeiras alusões ao surgimento daquilo que, posteriormente, foi chamado de Pós-humano: a transformação do corpo por meio da tecnologia.
Tendo como horizonte o universo traçado, questiona-se a possibilidade de a percepção sobre a imagem fotojornalística ter se
modificado na transição da tecnologia analógica para a digital, esta fotografia numérica, baseada em códigos binários e, por
este motivo, simulada. Esta passagem tem proporcionado uma reconfiguração estética, neste caso, tecnológica, do contexto
fotográfico e, consequentemente, do fotojornalismo.
A estética tecnológica diz respeito à capacidade dos dispositivos tecnológicos em criarem efeitos estéticos que, por conseguinte, afetem as redes de percepção do receptor (Santaella, 2007). Assim como no século XIX, “em que a ruptura com os mo5. Disponível em: https://www.worldpressphoto.org/collection/contests. Acesso em: 24 jul.2017.
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delos clássicos de visão provocou mais do que uma simples mudança na aparência das imagens e das obras de arte” (CRARY,
2012, p.13), a evolução das tecnologias fotográficas tem estimulado um processo semelhante na forma de percepção do
observador contemporâneo. Compreendendo a percepção também como um processo de semiose (Santaella, 2012), é possível
dizer que a percepção do sujeito observador tem sido influenciada pela reconfiguração estética dos novos meios.
As hipóteses para pensar um panorama de tal magnitude residem na convicção de que a simulação do processo fotográfico
digital é uma característica que demarca o Pós-humano, pois a simulação tem a capacidade de atuar como produtora de signos, deste modo, agindo sobre a percepção humana. Esta mudança de percepção ficaria visível nos modos como as imagens
premiadas como “Foto do Ano”, no WPP, passaram a preterir o “choque visual” em favor de uma imagem que “prende” o observador priorizando elementos como enquadramento, cor, contrastes luz e sombra. Esta atitude dá origem a uma fotografia mais
simbólica, ao contrário da indexicalidade que sempre a descreveu. Essas imagens se resumiriam a símbolos de determinado
contexto. As alterações descritas acima coincidem com a consolidação das tecnologias digitais de fotografia e também com
a irrupção das primeiras reflexões sobre o Pós-humano.
Um contexto desta ordem configuraria mudanças importantes sobre o fotojornalismo, visto que se o Pós-humano é capaz de
dar origem a um novo tipo de fotografia, que produz novos signos, então um padrão de visualidade diferente estaria sendo
engendrado e a percepção dos sujeitos que compõem esta ambiência emergente estaria sendo alterada.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante ressaltar que os comentários discorridos durante o artigo são reflexões advindas de leituras e análises preliminares que serão desenvolvidas no decorrer do processo de dissertação em andamento. A temática do Pós-humano tem sido
largamente debatida e suas implicações têm encontrado apoio principalmente no campo da arte e das pesquisas que pensam
os fenômenos da cognição e da percepção.
A necessidade de refletir sobre a influência que as tecnologias que nos envolvem exercem sobre o corpo, em todas as suas
dimensões, reside no fato de que elas ajudam a moldar os modos como pensamos, aprendemos, nos comunicamos, nos expressamos, agimos, representamos o mundo e nos representamos nele.
O presente estudo pretende lançar luz sobre as influências que tal contexto de ubiquidade tecnológica tem implicado sobre as
produções humanas, no caso, a fotografia e o fotojornalismo. A fotografia é um dos elementos que revolucionaram os padrões
de visualidade durante o século XIX, alterando, inclusive, os modos como os pintores da época produziam suas obras. Do
mesmo modo, diante das tecnologias digitais, a fotografia vem sendo paulatinamente impactada, de modo que sua natureza
pode estar refletindo algo além de uma simples imagem. Este “algo além” pode decorrer de uma simbiose entre humanos e
tecnologia, entre orgânico e inorgânico, dando origem a um ser Pós-humano.
As hipóteses aventadas são sugestões que poderiam explicar como esta dinâmica se desenvolve. Por este motivo, é necessitar pensar metodologias capazes de compreender para quais direções estas tendências caminham e qual a amplitude de seu
poder de ação.
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RESUMEN
El eje temático de la presente ponencia tiene como objeto el desarrollo de una reflexión teórica acerca de los procesos de investigación realizados en oportunidad de llevar a cabo diferentes proyectos fotográficos a gran escala interviniendo el espacio
urbano1. Asimismo intenta una reflexión teórica acerca de la situación actual de la fotografía y de las imágenes en la cultura
visual de hoy.
En virtud de cambios en la comunicación, en los sistemas visuales y en el lenguaje fotográfico se instala la necesidad de
profundizar en un análisis reflexivo que contemple la incorporación y la adecuación de los avances técnicos que ha experimentado la imagen fotográfica, especialmente la fotografía digital, y aquellos soportes tecnológicos que facilitan su distribución
y difusión.
De ese análisis se procura extraer las potencialidades creativas y de investigación que ofrece la fotografía en la coyuntura de
una vertiginosa y tecnológica sociedad contemporánea en la que estamos insertos.
Palabras claves: Imagen; Fotografía, Cultura; Ciudad, Urbano
1. ARTE CONTEXTUAL
La actividad artística de referencia se inscribe en lo que Paul Ardenne (2006) denominada el “Arte Contextual”. Siendo éste
aquél que se define como un arte inmediato que establece una relación más corta entre el artista y el público.
La primera cualidad de un arte “contextual” es su relación evidente con la realidad, de un modo de co-presencia, con una lógica
de implicación, siendo la obra de arte directamente vinculada a un sujeto perteneciente a la historia inmediata.
El universo de la galería, del museo, se convirtió en un mundo estrecho, por lo que muchos artistas ven un impedimento a la
creatividad, optándose por un arte llamado circunstancial que reposa en el deseo de tirar abajo barreras espacio-temporales
entre la creación y la percepción de las obras.
Marilda Oliveira de Oliveira (2007) se aproxima al conocimiento de un nuevo sujeto “degustador” del arte contemporáneo en
una contemporaneidad donde se desacraliza la obra de arte que antes era mediada por museos y galerías, sostiene:
“… ´descentrado´ y dependiente del sistema lingüístico, un sujeto discursivamente constituido y posicionado en la intersección entre las fuerzas libidinales y las prácticas socioculturales. Un sujeto apoderado en términos concretos ´ corporificado´
y ´generificado´; un ser ´temporal´, que llega fisiológicamente hablando a la vida y enfrenta la muerte y a una extinción como
cuerpo, pero es infinitamente maleable y flexible, estando sometido a las prácticas y a las estrategias de normalización e individualización que caracterizan a las instituciones modernas”. (Peters Michael) (Oliveira de Oliveira, Marilda, 2007, p. 44-45)
Por intermedio del desplazamiento el arte del contexto desmitifica y pone en evidencia los contenidos de los sistemas de
conocimiento: museos, espacios e instituciones, y de la tradición histórica.
… el artista, …, se transforma en actor, personalidad cuya acción es a la vez activista y crítica- personalidad incidente, sostiene
un artista británico- Jhon Latham- cuya posición más social, que retraída en el estudio, se quiere a la vez comprometida, perturbadora, y vigilante: el que “vigila los hechos y escucha los ruidos.” (Latham, 1981) (Ardenne, P, 2006, p16).
Fernando Miranda, Luis Oreggioni y Mariana Percovich (2016) plantean el hecho de que existe un quiebre con la idea del
creador individual (actor, artista, realizador, o proyectista) de la Modernidad y se da la característica que la creación contemporánea posea aspectos grupales, fronterizos e híbridos. Concluyen que se ha multiplicado la complejidad y densidad en la
hiperproducción visual, la trascendencia de lo escénico a lo performático. Y la transformación de la condición espacial; todo
esto impulsado por el desarrollo de las nuevas tecnologías; sostienen:
“…todas estas maneras de construcción simbólicas se realizan, cada vez más, en situaciones de producción colectiva donde la
condición autoral ya no puede ser concebida de manera singular.” (Miranda, Oreggioni, Percovich, 2016, p. 23)
1. Proyectos de intervención urbana mediante la instalación de gigantografías en muros y fachadas en barrios de la ciudad de Montevideo (2010- 2011-2013),
y en Rosario, Colonia (2010).
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El hecho de que la exposición se apodere de la calle, implica que el artista ya no pueda considerar que esté expresamente
concebida para él y pueda consolidarse con el mundo, siendo que es para los espectadores una experiencia sensible original.
El arte contextual posee como regla artística la experiencia que se traduce en un deseo social que consiste en intensificar la
presencia del artista en el contexto de la realidad colectiva; apropiándose, estetizando, politizando la realidad.
En la concepción de Reinaldo Laddaga -“Sobre la reorientación actual de las artes” citado por Mancini (2006), se sostiene:
“(…) en la actualidad existen proyectos artísticos que son iniciados por artistas que, en lugar de consagrar sus energías a realizar obras (es decir, imágenes más o menos estables, de límites más o menos bien definidos) se plantean la construcción de
plataformas y programas de acción que permitieran a numerosas personas (artistas y no artistas) asociarse en procesos que
combinan la producción de imágenes y discursos, la realización de experiencias de índole colectivo, el despliegue de formas
de activismo social o político, e incluso la práctica del diseño urbano (…)” (Laddaga, Reinaldo, 2006)
La autenticidad de la obra lo da “lo obrado” y su tiempo real, no el carácter eterno que le puede dar la exposición, sino el momento mismo de la elaboración.
El arte contextual exige al artista la inmediatez y que se asiente en el espacio y en el tiempo local, implicando esto actividades
como la observación, la agrimensura o la punción.
El tiempo efectivo que dura la obra, por su parte, y cuya presencia es una contradicción con la naturaleza del espacio que ocupa, es limitado, transitorio, fugaz, y esto constituye una característica de su sentido. Lo efímero del arte en espacios públicos
define a la obra de arte como perecedera y transitoria, imposible de conservación.
En cuanto a la naturaleza procesual la obra producida en contexto real se diferencia de la obra realizada en estudio en que
ésta última puede corregirse, la producida en contexto real depende de la realidad dada, donde el accidente es de propiedad.
No se trata solamente de ocupar espacios, sino una reivindicación, una crítica a la sociedad liberal, consumista, como por
ejemplo las fotografías en ciudad vieja cuyo objetivo era la de una alternativa a la publicidad instalada, apoderándose de recorridos de intercambio y comercio, etcétera.
El reposicionamiento de lo creativo se sustenta en la idea de que otra experiencia del espacio público es posible, como la
“experiencia emocional del espacio”, citando a Pierre Kaufmann (Ardenne, P, 2006, p.53); y también existe una característica
de esencia política. El artista no tiene ninguna directriz, él elige el lugar donde instala su obra, confrontándose con el poder
público, quien detenta el poder cultural y quien decide los lugares donde exponer las obras de arte; donde un estado de convergencia entre el artista y el poder político es poco frecuente aún en los sistemas democráticos, donde el deseo del artista es
dispuesto del tal manera que pretende impugnar las normas establecidas por el poder.
El espacio público es un espacio que es disputado, siempre a riesgo de pérdida que no se puede controlar por siempre. Es ahí
donde radica la importancia de lo efímero en el arte contextual, que pasa por encima del estilo.
2. LA CIUDAD, LO URBANO
La ciudad es el terreno de lo transitorio por excelencia, por ende el arte urbano tiene que amoldarse a esta característica, a esa
dinámica de los espacios de una ciudad en continua transformación.
El territorio urbano es expresión de esa pluralidad de identidades individuales y colectivas que construyen imágenes y a su vez
aquéllas son construidas por éstas.
“La ciudad es un espacio de intervenciones y manifestaciones visuales que van desde lo comunicacional a lo estético, desde
lo mercantil a lo social, desde lo publicitario a lo político.”(Vicci, Gonzalo, 2010)
La ciudad como espacio a privilegiar se nos muestra clave para la modificación de entornos susceptibles de ser transformados,
desde la intención artística en el logro de una ciudadanía crítica.
Se conceptualiza el espacio público como un lugar de representación, de encuentro colectivo, y de consumo; la ciudad como
un lugar de uso social donde la utilización de la misma permite experimentar el sentido de pertenencia; siendo la experiencia
urbana provista por los diferentes modos en que cada ciudadano habita y recorre el espacio, dando lugar, de esta manera, a la
subjetividad.
La territorialidad asumida como: “… un espacio de prácticas culturales, en las cuales se crean mecanismos identitarios de representación a partir de la memoria colectiva, de las singularidades culturales y de los paisajes; demarcación de los contornos
o fronteras del territorio (Greenberg, 2001). La territorialidad sería entonces resultante de la unidad ficticia en detrimento de
las diferencias internas, sin embargo evocando siempre la distinción en relación a las otras territorialidades. Territorio como
lugar de producción y reproducción de memorias, de imaginarios y sociabilidades; soporte físico de toda la vivencia social;
área geográfica en que un individuo o grupo desenvuelve su existencia”. (Oliveira de Oliveira, Matilda, 2007, p. 40)
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“El lugar requiere que lo abordemos especialmente, individualmente. Lleguemos al individuo que lo habita, a su experiencia
subjetiva” (Alonso, Sebastián, 2007, p.55).
“…con relación a la intervención generadora de la experiencia estética que permita modificar el entorno urbano como forma
educativa directa de creación de ciudadanía. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten la construcción de recorridos visuales
por nuestras ciudades? ¿Cuáles son las imágenes a las que prestamos atención? ¿Cuáles son los imaginarios relacionados
con los espacios públicos que atravesamos a diario? ¿Cómo se determinan las escalas de valor de esas imágenes? ¿Quién
las jerarquiza?, ¿Cómo nos posicionamos frente a ellas?. En este abordaje intentamos recolectar, sistematizar y analizar, los
relatos de habitantes de la ciudad de Montevideo, transeúntes de diversos barrios. Para ello, generamos algunas acciones que
sustentaran una metodología de relevamiento visual, que propuso articular el discurso verbal con el registro de imágenes”.
(Vicci, Gonzalo, 2010)
Las imágenes pueden funcionar como un alternativo de esos paisajes y un modo de evidenciar la posibilidad de modificar
determinada situación visual dado por la contaminación o el ruido de una oferta constante, omnipresente de mensajes visuales que se convierte en rutina impensada e irreflexiva, acrítica. O por el contrario la escaza presencia de ellas que tornan un
espacio carente de individuación, salvo por sus habitantes o por su tarea laboral predominante.
Figura 1. Registro fotográfico. “Murales”, IENBA, Fotograma 09. Montevideo 2009. M. Imhof y K. Perdomo. Fotografías instaladas
en muro. J. Torres, IENBA.

3. CULTURA VISUAL, IMAGEN Y FOTOGRAFÍA
Hoy día estamos en una civilización de la imagen. Todos somos consumidores de imágenes. Todos somos productores de
imágenes.
Vivimos insertos en una cultura visual donde la esencia, el ente, el ser de la imagen supera la realidad a la que antes aquélla se
constituía como referente o medio. En esta postmodernidad “lo visual se ha convertido en pensamiento, y ya no es su resultado, medio o lenguaje” (Prada, Juan Martín, 2005, p.131).
“En efecto, la utilización de imágenes se generaliza y, ya sea que las miremos o las fabriquemos, a diario nos vemos llevados a
utilizarlas, a descifrarlas, a interpretarlas…” (Joly, Martine, 2009, p.13-14)
El espectador tiene una impresión de pasividad, de bombardeo, al parecerle la lectura de esas imágenes, por un lado, totalmente natural, espontáneas, sin ningún esfuerzo o aprendizaje previo, pero al mismo tiempo siente que puede llegar a manipulársele a través de imágenes secretamente codificadas, dado que estamos en una generación de imágenes virtuales que a
menudo ofrecen mundos ilusorios.
Lo visual se convierte en el producto de una irreflexión que pertenece a la plenitud de lo ilusorio, plenitud simulada, con un
exceso de sentido en un sistema que se auto produce. La imagen ya no es el reflejo, ni desnaturaliza, ni enmascara la ausencia
de una realidad profunda, sino que nada tiene que ver con la realidad, siendo su simulacro.
Estamos viviendo el fenómeno de una cultura visual extremadamente compleja, sin estructuras fijas, que lleva a una autosuficiencia de la imagen, y esto sumado al hecho de que el arte sea un terreno complejo donde se han implantado circunstancias que significan rupturas en cuanto a sus prácticas, nos empuja, ineludiblemente, a reclamar herramientas conceptuales
y creativas para insertar los lenguajes del arte en los sistemas de la imagen contemporánea, para su adecuación, su mejor
aprovechamiento, interpretación y para una óptima actitud crítica.
La dimensión ontológica de la imagen reclama una relocalización de las prácticas artísticas por la cual se cree un marco interdisciplinar de los fenómenos visuales y de la interrelación entre el lenguaje (inminentemente visual) y las prácticas culturales.
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Es necesario considerar esos acontecimientos que vive el espectador a propósito del intercambio permanente que vive con la
tecnología, y que a través de la misma pretende hallar o descubrir, además de la información, aquello que le es placentero, y
más aún pretende que se le brinde un significado.
En virtud de nociones como dislocamiento o desterritorialización, este fenómeno contemporáneo puede ser conceptuado
como: “la fragilización de la vida cotidiana, individualismo y masificación; hibridez de valores identitarios y culturales; una
multiterritorialidad configurada por dos factores: situarse en una sola ubicación física y dislocarse por todos los lugares vía
red internet; y, múltiplos territorios/ territorialidades visitados por dislocamientos físico-geográficos por medio de transportes
rápidos que incrementan el multiculturalismo de las grandes metrópolis. (Oliveira de Oliveira, Matilda, 2007 p. 41)
“Cuando hablamos de cultura visual, debemos trascender la noción de arte (y de lo artístico) para hacer referencia a manifestaciones que tienen que ver con eventos en que la información, el significado, o el placer, son buscados o descubiertos por un
espectador en la interface con la tecnología visual en cualquiera de sus formas o soportes”. (Miranda, Fernando, 2007, p.5)
Lo visual se nos presenta como la libertad necesaria de optar personalmente por aquellas posibilidades, aquellas relaciones,
y condiciones complejas y subjetivas, a través de las cuales afloran fenómenos tales como deseos, valores, significaciones,
etcétera, y que nos brindan opciones de discursos sustentados por una experiencia estética, pero que no constituye un develamiento de la verdad, sino que obliga a una aproximación a esa experiencia propia e individual. Y ya es nuestra verdad. Y
esa verdad, que se nos muestra fragmentada y no única, dependerá de la capacidad interrogatoria que cada uno posea y de la
cualidad sensible que tengamos en relación con las imágenes, los soportes visuales tecnológicos y la comunicación con otras
subjetividades que aportaran diversos significados. Esto nos evidencia la multiplicación de la interpretación personal acerca
de aquella idea de verdad, y obliga a la construcción de un posicionamiento crítico que nos lleve a una comprensión de la imagen visual, que puede ser desde la composición, el soporte tecnológico, y desde los vínculos sociales, económicos, políticos
que permiten su observación y su uso. Esto lleva a planteamientos tales como considerar cómo se mira, los contextos, las
condiciones y el /los publico/s partiendo de la idea de identidades sociales.
Citando a Irene Tourinho y Raimundo Martíns (2015): “…la cultura visual no debe ser definida o caracterizada como un repertorio imagético, sino como una manera de pensar y abordar imágenes y artefactos que instituyen sentidos y significados para y
con ese mundo cultural-electrónico-digital.
La comprensión crítica demanda una mirada creativa que sorprende al proponer y visualizar desvíos, atajos, alternativas, aún
no pertenecientes al repertorio de formas visuales vigentes. La imaginación es la principal aliada de la mirada creativa, pues
provoca modos de pensar/visualizar/representar objetos, acontecimientos, personas y espacios que no son- o aún no fueron-comúnmente experimentados”. (p. 27)
Zygmunt Bauman (2000) señala a la era moderna actual como un cambio permanente. La vida tiene diversas formas y todas
son frágiles, vulnerables, temporales y cambiantes todo el tiempo. Lo único certero es la incertidumbre. Usamos los avances
tecnológicos para centrarnos aún más en nuestra individualidad, escuchando el eco de nuestras propias voces y viviendo en
un hall de espejos donde lo único que se refleja es nuestra propia imagen.
Las selfies- las que se instituyen como una moda social que se fundamenta en que todo lo que existe es a través de los medios
y van más allá del concepto de autorretratos pues necesitan de la publicación y el ser compartidos como una obsesión - son un
producto del auge de las redes sociales y su uso excesivo pone en evidencia nuestra vanidad y nuestro narcisismo. Psicólogos,
sociólogos y psiquiatras argumentan que este fenómeno puede responder a una baja autoestima, a una construcción de una
identidad para ser aprobada, validada por el otro. Es decir, necesidad evidente de construir una identidad y de autoafirmarse
solo con la aprobación del otro. Esta aprobación se implementa con un “me gusta” o un “retwees”, además de los comentarios
que pueda llegar a tener. Y esto se traduce en popularidad, que a su vez, pretende menguar la soledad, la baja autoestima, la
inseguridad y fortalecer nuestro ego mediante la vanidad. Además, de tener la potencialidad de soslayar problemas como la
depresión, trastornos obsesivo-compulsivos, etcetéra.
La moda selfie modifica conceptos como intimidad, amistad, que hasta ahora se sustentaban en la proximidad física.
Vivimos en imágenes y entendemos el mundo en imágenes.
Parecería que vivimos en una incongruencia al concebir la lectura de la imagen como algo absolutamente natural, familiar, y
por otro lado al sentir inconscientemente la sensación de que sufrimos la manipulación de aquéllos que cuentan con conocimientos y crean imágenes codificadas y con las cuales abusan de nuestra ingenuidad.
Existe una tendencia, de la que Walter Benjamín ya indicara, como una estrategia que consiste en un acostumbramiento de la
sociedad a determinadas imágenes anticipando a que ésta desarrolle una apropiada reflexión sobre las mismas.
“la cultura visual se interesa por los acontecimientos visuales en los que el consumidor busca la información, el significado o
el placer es visto conectados con la tecnología visual. Entiendo por tecnología visual cualquier forma de aparato diseñado ya
sea para ser observado o para aumentar la visión natural, desde la pintura al óleo hasta la televisión e Internet” (Mirzoeff 2003,
p. 19), (Hernández, 2005, p. 15)
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Duncum (2001, p. 105) considera esta definición problemática por la limitación que supone depender sólo de las tecnologías,
pues excluye observar la vida cotidiana de manera directa. Incluso en la sociedad de consumo no se puede reducir a la gente
sólo a consumidores. Y en la educación artística también es relevante el significado y el placer y no sólo la información visual
per se. (Hernández, 2005, p. 17).
Es importante hacer referencia a dos conceptos diferenciables que son lo visual y la visualidad. Hernández (2005) cita a Foster
y sostiene: “Hablar de visión (…) hace referencia a la vista, a ver (sight) en cuanto una operación física, mientras que visualidad,
se refiere a la vista, a ver, con un acto social”
Esto no quiere decir que estemos hablando de realidades opuestas, dado que la visión también es social e histórica, y la visualidad implica el cuerpo y la psique. Pero tampoco son idénticas.
Toda persona tiene experiencias estéticas más allá de lo que entienda de la técnica, de la historia, etcétera. Y esas experiencias
tienen un espacio favorecido en expresiones, manifestaciones, intervenciones de orden visual que dan un reconocimiento de
lo comercial, lo estético, lo político, lo publicitario, etcétera, que es la ciudad que se presenta como un espacio propicio para
impulsar la experiencia estética en pos de modificar el entorno urbano como creación de ciudadanía.
Considerando esta importancia que tienen las visualidades en la época contemporánea, como lo sostiene F. Miranda (Proyecto
de investigación I+D Las Artes Visuales en sus límites: Prácticas, Lugares, Pedagogías) las imágenes constituyen medios o
soportes que hacen referencia a la significación, representación y narración que las personas hacen a nivel estético, ético y
social. Se vuelven importantes los conceptos de identidad y pertenencia que van a influir en los procesos de producción, circulación y en el interés y en la inquietud de las imágenes visuales.
En una visión socializada hay imágenes que son creadas para ser miradas y ese acontecimiento nos posiciona en una visión
mediatizada y es por esto que resulta interesante el estudio de cómo las personas ven esas imágenes. Ver cómo se relacionan
con esas creaciones comunicacionales, intencionadas, codificadas, las cuales tienen una misión de producción y de circulación estrechamente vinculada a procesos de comercialización en un marco de globalización, creando nuestras experiencias de
realidad que influyen directamente en nuestro conocimiento del mundo. En este aspecto es que toma relevancia el proceso de
interpretación de lo que se ve, esto es, el proceso de visualización.
Resulta imprescindible comprender, como sostiene Nicholas Mirzoeff (2003, p. 52 y ss) el modo de asociación de esas imágenes que no son creadas en un lugar o un medio estructurado y formal como el cine, la televisión, el museo, y que nos obliga a
enfocarnos en la experiencia visual de la vida cotidiana.
La proliferación de imágenes enuncia una crisis de información por la sobrecarga de lo visual en lo cotidiano.
Baliño (2014) sostiene: “…La construcción de identidades grupales han pasado a tener lugar en torno a fragmentos de subjetividad, en torno a intereses diversos y fragmentadas visiones del mundo que se alejan cada vez más del proyecto moderno y de
su pretendida realidad unidimensionalidad identitaria.
Redes sociales on-line, blogs, páginas de intercambio de contenidos escritos y audiovisuales emergen y desaparecen como
nuevos lugares desde los que tender vínculos.
La amistad, el trabajo, el consumo cultural e incluso el sexo son experiencias posibles, deseadas, y plausibles de ser vividas
desde la red”. (p.93)
Las producciones artísticas de orden visual construyen narrativas. Estas narrativas son definidas por una multiplicidad de
condiciones de pertenencias de orden identitario, social, y cultural.
Las artes visuales, el diseño y la arquitectura contemporánea generan formas de creación y lenguajes múltiples influyendo en
la comunicación, la publicidad, la tecnología y en la relación cotidiana con las imágenes.
La tecnología, por su parte, proporciona una proliferación global de las imágenes que ha cambiado absolutamente el paisaje
cultural.
La amplia infraestructura tecnológica aporta un escenario omnipresente donde residimos a diario; resultando de dicho escenario esa proliferación de imágenes que está motivada por la demanda económica y las necesidades humanas basadas en
nuevos acuerdos sociales.
Las imágenes tienen la capacidad de ser concebidas como tácticas de poder, utilizadas por grupos sociales en la búsqueda de
elementos legitimantes de sus valores y creencias. ¨… al apelar a los sentidos y las emociones, las imágenes ejercen una profunda influencia. Al mismo tiempo, los espectadores detentan el poder de negociar y o de resistir los significados dominantes,
tanto como de crear sus propios significados”. (Duncum, 2015, p. 12)
“La época contemporánea presenta numerosos repertorios de cultura visual construidos desde los espacios del arte, la comunicación corporativa, y la publicidad, entre otros. Repertorios que son mediados por tecnologías cada vez más sofisticadas y a
la vez de mayor facilidad de acceso, utilización y penetración cotidiana”. (Miranda, Fernando, 2015, p.39)
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Es fundamental comprender las maneras de producción, representación e interpretación visual como nuevas formas de construcción de narración y significación; y lo es también la reflexión sobre las nuevas conformaciones territoriales y lo visual,
relacionando las trayectorias biográficas de las personas que dan a las imágenes el sentido representativo, comunicacional, y
significativo.
Fernando Miranda (2014) sostiene: “Los límites entre actividad y pasividad, entre acción y contemplación, se inhabilitan porque ya no tienen importancia alguna…, si las imágenes tienen algo que ver con nosotros, estamos entonces en condición de
actividad, de creación de sentido, de producción de nuevas posibilidades, más allá del rol contingente… en que nos ubiquemos”. (p. 144)
Joan Fontcuberta (2010) plantea que estamos inmersos en una cultura visual y es dominada por la televisión, el cine y por
internet. Y también refiere a que todos estos medios proporcionaban imágenes que se basaban en la imagen fotográfica. Dándose de esta manera lo trascendental a lo que es meramente documental en las fotografías, aquello que funciona para verificar,
y asume, en cambio, un valor simbólico.
Para Fontcuberta: “cada sociedad necesita una imagen a su semejanza”. (Fontcuberta, 2010, p 12).
La fotografía digital es consecuencia, y responde, a un mundo de inmediatez, globalizado. Se inscribe en una realidad de ficción
y en una cultura de distracción; siendo su soporte la pantalla, prescindiendo de la materialización en un soporte físico, dándose
que la imagen existe aun careciendo de lugar y origen y a su vez tiene la característica de ser omnipresente, porque está en
todas partes.
Ha colonizado la vida de los medios como la vida cotidiana y propicia una nueva categoría de imágenes que obligan a cuestionarse si estamos frente todavía a una fotografía; sí, sabemos y aceptamos que es una visualidad que se constituye de manera
diferente a la fotografía fotoquímica, pasando a hablar de una fotografía electrónica de pixeles y códigos gráficos.
Recientemente Fontcuberta publica un ensayo titulado ‘La furia de las imágenes’, sobre la fotografía después de la fotografía,
en él se analiza la pérdida de la soberanía sobre nuestras fotos, cómo ha pasado eso y por qué se pretende recuperar.
Según el autor padecemos “una inflación de imágenes sin precedentes…”. “No son un desecho de la sociedad híper-tecnificada,
…, sino el síntoma de una patología cultural y política…”. “Las imágenes han sustituido a la realidad”.
“Por eso la política hoy es el control de las imágenes. Lo que mueve a la política son las imágenes…”. “Las imágenes son “activas, furiosas, peligrosas…”. “Son capaces de acabar con la desidia de los dirigentes políticos, porque siguen impactando en
nuestra conciencia…“Las imágenes también son más difíciles de controlar”. “Es el capitalismo de las imágenes…”. “En la era de
la post-fotografía la autoría es nada. Tampoco importa la noción de originalidad. Se comparte, no se posee”.
Fontcuberta sostiene que la fotografía tradicional ha quedado reducida y resiste la invasión: “Sólo queda ya para usos simbólicos y artísticos, algo testimonial”; y sostiene “…no hay hoy buenas o malas fotografías. Hay buenas o malas maneras de dar
sentido a las imágenes. (…) lo importante en toda tarea creativa no es tanto la “praxis”, la artesanía… sino esa construcción de
significado.”
Fred Ritchin (2010, p. 22 ) sostiene sobre los medios digitales y la fotografía digital en particular: “… la fotografía en el entorno
digital constituye la reconfiguración de la imagen en un mosaico de millones de pixeles intercambiables y no la impresión de la
realidad visible en tonos continuos… sirve como registro inicial, el guion preliminar que antecede a un reacomodo fácil y rápido.
El fotógrafo digital…, son en potencia disc jockeys visuales posmodernos”; “… el acto fotográfico – que alguna vez requirió de
la presencia de un observador y un observado, de la destilación y la creación del aura, del enfoque no solo de la lente, sino de
nuestra mente intuitiva- evoluciona hacia una estrategia comunicativa más pronta y omnipresente, casualmente representada
en el uso de teléfonos y asistentes personales digitales, Web cams y satélites, “Los medios digitales potencian la abstracción,
la no linealidad, la asincronía, el código por encima de la textura, autores múltiples, pero por sobre todo potencian el poder
sortear a la naturaleza tal como la conocemos al mismo tiempo que redefinen el espacio y el tiempo. Estimulan otras lógicas,
…, otras filosofías de vida…”; …las fotografías pueden convertirse en música, y la música en texto…”; “ …una fotografía puede
considerarse como un menú, que puede ser tocado o cliqueado o simulado…”; “Lo digital implica significantes codificados,
datos que fácilmente pueden ser manipulados…”
Respecto a la originalidad en la fotografía digital Ritchin dice: “en el mundo análogo, la fotografía de la fotografía siempre es
una generación menor, más borrosa, no es la misma, en cambio la copia digital de la fotografía es indistinta, por lo que “lo
original” pierde su significado”. (Fred Ritchin, 2010, p 20)
Para Pedro Meyer: “…la fotografía tiene un lugar central en la cultura contemporánea, y por esa razón debemos enseñar a leer
imágenes.”
En esta era de analfabetismo visual, enseñaremos que así como con el abecedario unes las letras para formar palabras y
después palabras para formar oraciones, de la misma manera se puede hacer con secuencias fotográficas para contar una
historia. (Villareal, Rogelio, JUN 01, 2014)
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Lo que podríamos denominar como el catálogo del arte contemporáneo, en particular, ha multiplicado su complejidad y su
densidad, ya no solamente por la hiperproducción visual, sino por la acción de nuevas tecnologías, a la vez, que por la sensación extendida de confusión acerca de la validez, la calidad y hasta la identificación de la obra artística como tal. (Miranda,
Fernando, 2015, p. 39)
En el supuesto desconcierto de ésta cultura instantánea, del momento efímero, extremadamente visual, el arte se vuelve, otra
vez, el protagonista que nos obliga a reflexionar, a discriminar, a reconocernos en lo más íntimo de nuestras intuiciones, sensaciones, ideas y nos exige volver a mirar.
En este contexto actual la fotografía debe rescatar, al decir de Fontcuberta, todos los atributos del arte, por lo tanto debemos
encararla desde la plenitud de su potencial creador.
Aquello que llamaban “aura” “se pierde en la transformación de esa obra y su circulación por mecanismos masivos que superponen alusiones y modos del espectáculo, publicidad y hasta manipulación propagandística” (Miranda, F, 2007p. 7-8).
Debemos ser capaces de advertir que la mera circulación de imágenes no cumple con el rol capital que debe tener el artista en
su cuestionamiento de la realidad. La circulación no garantiza la crítica.
Y, como sostiene Aurora Fernández Polanco en “Formas de mirar en el arte actual” (2004), citada por Miranda (2007)
Vemos las palabras y hemos de descifrar las imágenes. Los lenguajes se invaden, se hibridan, se contaminan. El espectador de
arte no tiene que visitar obligatoriamente la galería ni el museo. Comienzan a interrogarlo desde la calle y los medios. (p. 12)
4. TEMPORALIDAD DE LA IMAGEN ARTÍSTICA
Las imágenes artísticas se contextualizan a través de temporalidades que le dan sentido y significado. Por un lado tenemos
los “tiempos de producción” y por otro lado los “tiempos de recepción”. Esas temporalidades “favorecen o facilitan contaminaciones teóricas, conceptuales, perceptivas y prácticas que acontecen entre diferentes sistemas y períodos. Esas contaminaciones generan diálogos como la diversidad a través de apropiaciones, interferencias, marginalizaciones e incluso silencios,
produciendo nuevos objetos e imágenes que pueden influenciar imaginarios sociales y subjetividades individuales.” (Martins,
2013, p.p. 35, 36 y 37)
En el proyecto fotográfico de 2011 las fotografías se apropian de la pintura de Otto Dix, por ej.; se instalan en el espacio urbano,
en las calles: lugar exento de solemnidades propias de un museo con la informalidad y la rusticidad propia de la vertiginosa
urbanidad.
Figura 2. Retrato de la periodista Silvya von Harden, 1926. Otto Dix.
Figura 3. Sin Título, 2010. Elaboración propia.

5. CONCLUSIÓN
La imagen es omnipresente, sublime e inestable.
Experimentamos momento a momento, acontecimientos visuales soportados por medios tecnológicos que cada vez más se
familiarizan al punto de crearnos la necesidad constante de estar conectados y de comunicarnos a través de las imágenes.
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Éstas se nos presentan fáciles de entender pero complejas de comprender, teniendo una llegada a nivel subconsciente y con
mensajes subliminales y a las cuales consciente e inconscientemente nos enfrentamos, negociamos y consumimos.
Los nuevos medios son la gran idea y se nos presentan como la gran posibilidad de comunicación. Es la gran revolución digital que no es televisada sino que tiene la peculiaridad de implantarse casi invisible, imperceptible pero altamente eficaz ya
que está en nosotros y nos ha cambiado. Hoy todos somos fotógrafos y reporteros visuales, proveedores, usuarios; también
somos usados. Hay una multiplicidad de roles en un mismo sujeto. Toda persona con acceso a la tecnología arroga el derecho
de la producción de contenidos y de su publicación, y a su vez de la opinión acerca de esas producciones. Enriqueciendo el
narcisismo y la vanidad. Somos observadores indirectos de la realidad observada, la cual puede ser potencialmente alterada
y manipulada, así como alteramos y manipulamos las imágenes por computadoras, siendo la base para cambios personales y
sociales esenciales.
La fotografía ha pasado a ser un paso previo a la creación de la imagen última, como un esquema que nos sirve de investigación para crear esa imagen que se obtendrá en la etapa de post producción. Lo verídico y lo espontáneo, valores adjudicados a
la fotografía documental -que tal vez nunca los tuvo- han sido sustituidos por el proceso y la manipulación. Las imágenes están
en todas partes. Son interrogantes y depende de nuestra capacidad crítica y reflexiva poder ver esas preguntas y hacernos
responsables de sus respuestas.
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RESUMEN
Esse texto apresenta uma pesquisa em andamento junto ao Programa de Pós Graduação em Artes Visuais, Mestrado, do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, em Pelotas, RS, que indaga a Cultura Visual através da influência das imagens
na construção e aquisição de identificações e comportamentos socioculturais, éticos e estéticos em um grupo de adolescentes. A Cultura Visual é problematiza o presente materializado em imagens. Participam da pesquisa, qualitativa, alunos dos
anos finais de uma escola da rede pública municipal de ensino de Rio Grande, RS. Utiliza-se a A/R/tografia e as Oficinas de
Criação Coletiva como processos metodológicos e de produção de dados e reflexão, registrados em diários, celulares, redes
sociais etc. através de desenhos, fotos, colagens, pinturas etc. Espera-se como resultado uma trans-formação através da
produção artística e da reflexão ético-estética por parte do grupo envolvido, pelo viés das imagens e de suas influências em
seus cotidianos, permitindo a ampliação do campo de referências e possíveis transformações na visualidade dos envolvidos,
além da educação de suas sensibilidades.
Palabras clave: Cultura Visual. Arte. Educação da Sensibilidade. Imagens
1. SUBLINHANDO PARADOXOS: A RAZÃO SENSÍVEL
No decorrer da história das civilizações, as imagens sofreram alterações associadas às atualizações tecnológicas que, por sua
vez, incitaram à ampliação e multiplicação de suas funções socioculturais. Além de objetos de estudo por seu valor histórico e
memorial, compõem e conformam as realidades de corpos sociais e, consequentemente, interferem em seus critérios, crenças,
valores e identidades. Para Aumont (2007) a imagem depende desses corpos, pois garante, reforça, reafirma e explicita nossa
relação com o mundo visual, E desempenha um papel de descoberta desse visual: não há imagem sem a percepção de uma
imagem, ela depende do espectador que a compreende a partir de uma relação múltipla, contextual, perceptiva, de saberes,
afetos e crenças.
Michel Maffesoli (1995), pensador francês, assinala que a imagem, secundarizada na modernidade, via novas tecnologias,
retoma seu poder antropológico; o que é da ordem do poder passa a ter, então, necessidade de uma imagem do poder, e este,
seja político, econômico ou intelectual, recorre à força das imagens. É indispensável, então, compreender como agem os mecanismos de sedução que acompanham o bombardeio visual, que ofuscam limites entre real e ficção, e onde, no intersticial,
uma rede de informações imagéticas se faz, refaz, liquefaz e compõe a Cultura Visual contemporânea (MAFFESOLI, 1996). A
esse processo paradoxal, chama de imajação do mundo. Por essa razão, atenta que é preciso então buscar o ritmo da vida no
íntimo dessas imagens, de nossos sentidos e sensos comuns, na arte, nos blogs e grafites que nos convidam a sensibilidades
diversas, que rompem com binarismos e valorizam as estéticas contemporâneas múltiplas dos espaços urbanos. Estas são
harmonizadas por uma ambiência que contamina situações, fatos e sentimentos do cotidiano, embasada em imagens e sentidos que formam comunidades (idem, 2004).
Os humanos, para conhecerem o mundo que os cerca, tem construido sistemas explicativos baseados em suas visões de
mundo, que têm oscilado, no decorrer dos séculos, entre dois polos: o da ordem e o da desordem. Todavia, as relações entre
ordem e desordem não se separam, antes tensionam relações complexas, misteriosas, enigmáticas, numa dinâmica de equilíbrio perpétuo, lábil, frágil, de difícil fronteira. Hoje sabemos que o real não se deixa apreender, e é inseparável da experiência.
A realidade, portanto, “[…] não é só uma construção social, um consenso de uma coletividade, um acordo intersubjetivo, mas
também uma dimensão transubjetiva” (NICOLESCU; BADESCU, 2001, p.121).
A Modernidade, calcada na subserviência à objetividade, à “claridade”, à medição, à submissão e ao quantitativo, sequestrou
da vida cotidiana o que ela tem de afeto, de risco, de paixão, de sombra, em sua gênese, desordem. Rotula o que não couber
em seu programa iluminista, de menor. Constrói um real asséptico, o conhecimento que expressa essa visão de mundo privilegia o racional como ordem, destrói a dinâmica da sensibilidade e da imagem. Ao fazê-lo, endereça a desordem (e a imagem),
de preferência a lugares longe do olhar, física ou simbolicamente: escolas, presídios, manicômios, conventos, hospitais e
seus programas totalitários, homogeneizadores, que marcam a ferro e fogo os diferentes, os estranhos, os marginais: como
a infância, a imagem, o sensível, a arte. Institucionaliza, então, uma […] pedagogia para formar pessoas perfectíveis, pulcras,
cujas formas de convivência sequestrem do cotidiano o que ele tem de afeto, risco, paixão, sombra: em sua gênese, desordem”
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(MEIRA, 2013, p.33). Ora, imagem e arte sempre estiveram identificadas com a desordem; compreende-se então seu papel
irrelevante na cultura letrada e na escola tradicional.
Michel Maffesoli trata os movimentos, ordem/desordem como uma nebulosa afetual, da qual não se pode excluir as paixões,
com a ambiguidade que lhe é característica. Nas histórias humanas, de forma cíclica, “[…] identificam-se momentos em que se
dá uma nítida ruptura entre o que é instituído [ordem] e o que é instituinte [desordem]”. É preciso compreender esses conflitos
de paradigmas como “[…] modos diametralmente opostos de apreender o real (MAFFESOLI, 1998, p. 118). O autor também
propõe uma terceira via, que equivale à desordem criadora, na figura de uma “razão sensível”, capaz de conjurar opostos, uma
coincidentia oppositorum, que faz com que coisas, seres, fenômenos, totalmente opostos, se combinem (Idem, ibidem, p.36).
Essas forças antagônicas, mas complementares, presentes na vida e na arte, são reunidas sob as noções de complexidade e
de pluralidade pelo pensador Edgar Morin ( 2005). Segundo ele, o real ancora-se nessas duas noções, mas demanda uma terceira via (ganho de ordem), de razão aberta, dialógica, que depende uma ética. E é essa ética o fator que une, no real, forças de
separação /dispersão / aniquilação e forças de religação, afirmando um viver na poesia e no amor, o que a transforma em uma
estética. Somos ricos, contraditórios, ambivalentes, demasiadamente complexos, daí a necessidade da integração reflexiva
dos saberes em uma dimensão poética.
Atualmente, face à expansão das novas tecnologias informáticas e da era digital, ao computador e à internet cada vez mais
complexos, velozes e presentes em todos os setores da existência, a noção de real se modifica. Graças às possibilidades de
uso e eficiência das imagens esse real é potencializado/recortado/suprimido/reproposto. Com “[…] a entrada da tecnologia na
produção das imagens, modificaram-se as bases do conhecimento humano” em uma “[…] era da visualidade, da Cultura Visual
[já que] há imagens por toda a parte” (ROSSI, 2009, p.09) seja nos sistemas de comunicação, informação e entretenimento.
Talvez por essa presença tão avassaladora consideremos tão necessária sua constante atualização, já que, sujeitos a suas
influências, as absorvemos, introjetamos, sem, necessariamente, apreender e compreender suas mensagens, seus códigos,
metáforas, implicações. Imagens carregam significações, palavras, leituras, simbologias.
Em nossa sociedade capitalista imagética, temos contato com inúmeras imagens em diversos meios de comunicação, e estas
podem induzir a comportamentos em geral reprodutores. O papel da arte aí seria facilitar decisões mais conscientes, impedindo sua absorção acrítica, desanestesiando sentidos, já que, em nosso estilo de vida, herdado da modernidade, preferimos o
que já vem pronto e fácil, sejam comidas, bebidas ou imagens, separando corpo, mente e entorno. Face à anestesia diante de
fatos cotidianos que se perdem ou são deixados em segundo plano, vivemos uma crise estética que pode alterar nossas vidas
(DUARTE JUNIOR, 2004). A arte cumpre seu papel à medida em que desvela a necessidade de educar o sensível, repaginando o
prazer sensorial modificado pela modernidade e as atividades rotineiras do homem urbano, como caminhar, comer e conversar
de forma sensível, revendo os equívocos e distorções cometidos em ações como ver, cheirar, tocar e ouvir pela velocidade de
informações/mensagens que nos chegam.
2. CULTURA VISUAL, IMAGENS E ARTES VISUAIS
Mirzoeff (2003) conceitua Cultura Visual como aquele que se interessa por acontecimentos visuais em que o consumidor
busca a informação, o significado e o prazer conectados com a tecnologia visual1 e complementa dizendo que a Cultura Visual
é um campo novo justamente por se focar no visual como um lugar que se acredita e que discutem significados. Aborda processos culturais referentes a hábitos e costumes referentes ás sociedades tenta compreender a condição cultural de vivermos
mediados por imagens oriundas de diferentes fontes, além de suas manifestações materiais e simbólicas - e o efeito que
podem exercer sobre nossas identidades individuais e coletivas. Como abordam Irene Tourinho e Raimundo Martins (2011,
p.53), enquanto campo de estudo transdisciplinar, além do interesse pelo campo artístico do passado “[…] concentra atenção
especial nos fenômenos visuais que estão acontecendo hoje, no uso social, afetivo e politico-ideologico das imagens e nas
práticas culturais que emergem do uso dessas imagens”.
As imagens hoje são pensadas a partir de uma dimensão mais ampla, de uma cultura presente em sociedades dominadas por
imagens e informações que circulam em velocidade desenfreada, tornando difícil o controle ao acesso e à maneira como nos
chegam, e, principalmente, a crianças e adolescentes.
Segundo Fernando Hernández (2007, p.27), seu papel, entre outros, é o de observar “[…] a relevância que as representações
visuais e as práticas culturais têm dado ao ‘olhar’ em termos das construções de sentido e das subjetividades no mundo contemporâneo”. Sugestões sensoriais dos meios de comunicação de massa, por exemplo, criam uma realidade artificial que se
difunde por imagens e textos em um mundo virtual. Necessitamos então compreender, articular seus elementos, superando
inculcações, estereotipias e massificações criadas pelas tecnologias.
Por ser um campo transdisciplinar e mestiço, a Cultura Visual “[…] inclui os desafios de um sentido conexo de conduta social,
de uma educação, de uma estética e de uma arte para compreender um mundo conjurado na forma de cultura” (MEIRA; MEIRA, 2014, p.65). O papel da arte, portanto, na Cultura Visual e na Educação, não se restringe a perceber, contemplar, criticar o
refletir sobre as imagens, mas produzi-las, resgatando o fascínio que produzem em sua manipulação e envolvimento corpóreo.
1. Tradução livre da pesquisadora
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(idem, ibidem). Interessa para quem educa compreender o que torna uma imagem uma experiência estética, como a arte é capaz
de fazê-lo e como permite reencontrar experimentações que permitam explorá-la, sensibilizar-se e estruturá-la. Uma imagem
nunca é apenas visual, “[…] mas engendra algo que convoca a sair da inércia, a embarcar nela, penetrar em sua potência, o que
demanda uma certa vulnerabilidade de ser violado, atravessado, seduzido, levado por ela” (Idem, ibidem).
A Cultura Visual busca trazer o individuo à reflexão de uma cultura alienante e individual se utilizando de objetos visuais e da
nossa forma de olhar esses objetos.Assim, é de suma importância o lugar de onde olhamos esses objetos. Erinaldo Alves do
Nascimento (2011, p.215) reflete sobre isso quando nos diz sobre as interpretações desencadeadas pelas imagens, interpretações que, “[…] justamente, por estarmos acostumados com elas, não as percebemos porque foram ou estão sendo culturalmente ‘naturalizadas’ ou ‘normalizadas’, como padrões de pensamento a serem seguidos.”
Sabemos que a interpretação das imagens da Cultura Visual dependem do contexto em que elas foram expostas e que de alguma forma se relacionam com outros textos da Cultura Visual, como um rizoma de narrativas com conexões infinitas e variáveis.
Nesse sentido, novas imagens são reinventadas de acordo com o contexto cultural e a interpretação dada. Nada é totalmente
certo e nada é totalmente errado. Não há verdades nas interpretações da Cultura Visual.
3. IMAGEM NA ESCOLA: CRIAR VISUALIDADES
A escola se constitui como uma instituição propícia para as práticas sociais, pois é cenário de vivencias, de trocas, interações,
o espaço escolar é repleto de significados e sentidos. Enquanto produto social, a escola se coloca no papel de produtora de
verdades. Normalmente, não se questiona a veracidade da instituição escolar, visto que seu poder de verdade já está convencionado ao longo da história, e mesmo com decorrentes mudanças históricas a escola também é um espaço que empobrece
práticas cotidianas plurais, tentando impor formas únicas de pensamentos e ações. Isso vem ao encontro do nosso sistema
mundial capitalista e de treinamento humano para geração de infinitos recursos capitais.
Seria um dos objetivos da educação hoje, para Leonardo Charréu (2011, p.125), ser simultaneamente “[…] pragmática, útil e
emancipadora, sendo capaz de manter a crença de que um mundo melhor é possível [esse] será o grande desafio que a
escola e outras instituições culturais (museus, centros cívicos, etc.) que perseguem os mesmos fins terão pela frente”.
Nas sociedades capitalistas, uniformizadas pela rede de comunicação global que estimula o consumo em todos os níveis para
sua constância, as imagens exercem um papel fundamental, razão pela qual essa pesquisa se dispõe a refletir sobre como e
de que forma nossos jovens absorvem esse mundo imagético. A escola resvala em terreno movediço, ainda incapaz de lidar
com a complexidade das artes e da imagem, inábil para lidar com realidades virtuais, interpretações ficcionais, novos modelos
identitários e de conduta. Como decorrência, muitos professores ainda se apoiam no conforto da razão e na verbalização, ao
invés da visualização e da imajação.
Escapar dessa armadilha incorreria em experienciar processos criadores, garimpar e editar imagens, pensar sobre sua ação e
reação conosco e umas sobre as outras. Uma necessária educação estético-artística poderia criar uma visibilidade despoluída,
emancipada da tradição moderna, atento ao legado estético de obras, escritos e eventos que hoje a Cultura Visual disponibiliza
em larga escala.
Baseado em que a vida das pessoas, nesse caso, os alunos, se caracteriza pela saturação de imagens, Hernández (2007, p. 59)
defende a ideia de múltiplos alfabetismos. Considerando que a comunicação “[…] se constitui por meio de novos textos e meios
visuais, sonoros, mímicos e por multimídias” percebemos o quão necessário é “[…] preparar nossos discentes para esse mundo
globalizado em que imagens chegam a todo instante pelos mais diferentes meios de comunicação”.
Em relação a isso é importante salientar que a criança olha e vê antes de falar (BERGER, 1987), o que nos leva a concluir que
temos que alfabetizar também para a linguagem visual, (re) ensinar a olhar, a ver, já que o nosso momento histórico é imagético. O ensino de arte é fundamental para a provocação desse novo olhar, pois ajuda a (re)significar o mundo e a existência,
iluminando e desvelando aspectos não plenamente acessíveis ao conhecimento inteligível (DUARTE JÚNIOR, 2004).
O papel da Escola seria o de contribuir para que os estudantes possam ter um olhar crítico sobre o contexto sócio-histórico em
que vivem, e nele as Artes têm um papel fundamental, podendo despertar esse olhar para acontecimentos, fortalecer identificações, a solidariedade, ampliar a visão de mundo, pelo contato com a produção de arte de diversos lugares do mundo. Mas
não só, a arte também pode ser um espaço de expressão e, ainda, articular-se a outras áreas do conhecimento.
Ensinar a Cultura Visual, segundo diz Leonardo Charréu (2011, pág. 117), “[…] e promover o seu estudo no ambiente escolar
contemporâneo pressupõe, então, em primeiro lugar, a ‘demolição’ de um conjunto de conteúdos que se foram cristalizados em
redor do que tradicionalmente se tem designado como Ensino Artístico” e, além disso, é necessário terminar com a concepção
social de que arte é dom.
Temos observado em práticas escolares que nas produções visuais realizadas pelos alunos há a tendência de copiar ou reproduzir imagens advindas da mídia, seja em trabalhos realizados em outras disciplinas ou nas aulas de arte, onde supostamente
se deveria priorizar a criação e a experiência estética.
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Trabalhos como cartazes, ilustrações, gravuras e esculturas viram reproduções de imagens veiculadas comercialmente, e
dessa forma interferem diretamente na “criação” desse grupo de alunos. Em alguma medida, somos aquilo que consumimos,
e assim as imagens também acabam por construir/fortalecer/desconstruir identificações, individuais e coletivas, incidindo de
forma ímpar na subjetividade.
Na medida em que nossos alunos têm como possibilidade somente a reprodução, é inevitável que consumam com mais
naturalidade as imagens/mensagens apresentadas pela mídia, aquelas prontas. Torna-se, assim, a escola um lugar de mera
reprodução, onde o aluno apenas reproduz imagens convencionadas, estereotipadas, pobres, sem criação.
Como nossas escolas estão imersas nesse mundo imagético, é tarefa quase impossível desassociar escola x aluno x sociedade, já que essa última oferece um universo infindável de imagens, em geral mais interessantes para os estudantes.
A esse respeito manifesta-se Meira (1999, p. 132) ao assinalar que “[…] diante de um grande número de ofertas visuais, performáticas e espetaculares na sociedade, a escola encontra-se em desvantagem”, pois o que antes era auxiliar nas aulas, como a
comunicação corporal do professor, ou sua retórica, já não convencem.
Embora saibamos que as instituições de ensino não têm como acompanhar o ritmo vertiginoso dessas transformações, elas
têm, entretanto, a responsabilidade de formar e informar indivíduos que possam compreender, avaliar e atuar como agentes
críticos que não se detém a ser reféns do poder persuasivo das imagens e práticas produzidas pelo capitalismo cultural
eletrônico. (2011, p 66)

O mundo da escola assim passa a ser “[…] um mundo cinza, parado e passivo. As imagens na escola são manipuladas como se
fossem neutras e inofensivas, além de mal aproveitadas em termos de possibilidade educativa”. Além do que, o professor se
vê “[…] despreparado para desempenhos comunicativos e expressivos ao nível do desafio do ensino e das crianças atuais, não
se prepara o professor, sobretudo, para dialogar com o mundo através de um universo imaginal”.
Para Debord, “[…] o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre os indivíduos, mediada por imagens. (DEBORD, 1997).
Irene Tourinho e Raimundo Martins (2011, p.52) manifestam-se a respeito do ensino de Arte, anotando que os mecanismos
sociais, que não tem nada de inofensivos, operam de maneira subliminar, sendo “[…] responsáveis pela produção, distribuição
e circulação de informação e conhecimento nos colocam diante da necessidade de (re) articular nossa relação com o mundo,
com as práticas artísticas, visuais, culturais e de ensino, reformulando horizontes e repertórios visuais, criando assim novos
mapas para “[…] apreender e compreender o momento complexo em que estamos vivendo. Além do mais, esse panorama contemporâneo “[…] ganha força e contornos específicos ao constatarmos que sua capacidade de disseminação de informação
e conhecimento artístico e visual acontece em um espaço virtual”. Dessa forma, “[…] cria inúmeros desafios para as práticas
criativas e, por extensão, para as práticas de aprendizagem e ensino de arte” (idem, ibidem).
A racionalidade dos nossos tempos calou o saber do corpo e, consequentemente, o saber da imaginação, das imagens, dos
regimes de visibilidade, sendo vetada toda e qualquer forma de comunicação que advenha da arte, em detrimento do racional
e objetivo. Nossa sociedade é produzida para saciar desejos e criar novas necessidades, o tempo presente, da comunicação
e de sua considerável evolução, apresenta realidade e ficção como unívocos e impõe a máxima do “consumo, logo, existo”.
4. A ALIENAÇÃO DA IMAGEM
A marcas exercem um fascínio capaz de levar a alienação. Os grandes meios de comunicação interpelam a massa, atingindo
uma multidão que consome passivamente as marcas anunciadas. Essas imagens são anunciadas por “ninguém” que detém o
poder invisível de induzir ao uso do que propõem. Não sabemos quem detém o poder da imagem sobre nós.
Além disso,
esta é capaz de atingir a todos, fazendo com que cada sujeito acredite ser especial e único para a marca, quando na verdade
essa cultura de massa visa à popularidade e consequentemente, o lucro. Isso se dá pelo processo de identificação que ocorre
através da imagem, muitas vezes atrelada à imagens dos ídolos de massa, que inspiram a vida perfeita.
O trabalho desses ídolos de massa consiste em “[…] viver uma vida glamurosa (tão empobrecida quanto a de todos nós) e
oferecer seu mais valor de humanidade para nosso consumo em forma de imagem (NOVAES, p. 241).
As imagens, por sua vez, são as próprias mercadorias, muitas vezes não consumimos pelo produto, mas pela imagem que nos
é transmitida. O poder que as imagens têm encobertam o sistema mundial, gerado pelo capital.
5. A PESQUISA
A pesquisa aqui proposta, de natureza qualitativa, mescla métodos em função das opções e instaurar uma forma de pesquisar
que inclui a imagem como dados de pesquisa e não de forma ilustrativa, ainda mais porque estamos no campo das Artes Visuais. Nessa investigação adquire capital importância as imagens e as narrativas visuais. Quando Teresa Torres Eça (2013, p.77)
pensa em educação das Artes Visuais, afirma não poder se permitir não considerar sua importância, pois que estas podem
completar ou serem completadas por outro tipo de narrativas: “[…] Imagens fotográficas e desenhos são fontes potenciais de
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dados, quer pela sua capacidade de ampliar e despoletar informações orais ou escritas, quer como documento para ser analisado recorrendo a métodos adequados”.
Espera-se que os envolvidos desenvolvam novos olhares para o mundo que os cerca, desterritorializem seus olhares, criem
estranhamentos, percebam que as nossas identidades, ações, modos de ser e pertencer a esse mundo são (re)configurados
através das imagens, e que isso impulsiona novas maneiras de pensar possibilidades um pouco mais igualitárias e socialmente
e justas.
Deseja-se que, no final da pesquisa o grupo envolvido repense seus cotidianos e o modo como se relacionam com o que
consomem, através da imagem, que construam saberes capazes de instaurarem novas éticas, novos olhares, novas relações.
Enfim desejamos problematizar a imagem, a Cultura Visual e a arte como processos pedagógicos que exigem escolhas e uma
visão de arte, de homem, de mundo, de educação, onde nossas práticas refletem nossa visão, e convida a estarmos atentos
para não cair nas armadilhas da reprodução, do consumo, da superficialidade de métodos, processos e técnicas tidos como
“ensino de arte”.
Partindo disso, defino os pesquisadores, nesse caso aluno e professor, como Bricoleurs já que usaremos diferentes metodologias. Esse conceito é utilizado por Luisa Günther (2013, p.225) a partir do conceito de Levi Strauss. Afirma ela que uma atitude
“bricolista” parte do pressuposto de que as teorias, técnicas e conhecimentos oriundos da experiência e processo da pesquisa
devem ser interligados, que o domínio teórico não é decalcado, mas sim ligado diretamente ao mundo vivido. Por isso as metodologias devem estar integradas com os conhecimentos e experiências vividas, pois a teoria nunca é separada da prática.
A pesquisa ancora-se também em um método de pesquisa denominado de A/r/tografia, corrente investigativa que mescla
registros verbais, escritos e imagéticos, operando na confluência do pesquisador, do artista e do professor, admitindo sua produção poética. Provê uma forma ainda alternativa de registrar entendimentos e saberes sensíveis mesclando textos e imagens
(DIAS, 2016). A a/r/tografia segundo Dias (2013) é uma metáfora para: Artist (artista), Researcher (pesquisador), Teacher (professor) e Graph (grafia/escrita/representação). Nesse sentido saber, fazer e realizar se hibridizam formando um único formato
de pesquisa, na qual as formas tradicionais não conseguem abarcar.
Nosso campo empírico de coleta de dados imagéticos acontecerá através de uma categoria metodológica denominada de Oficinas de Criação Coletiva (MEIRA, 2001; 2007). Essas Oficinas se realizarão através de encontros nos quais os alunos refletirão
sobre processos experienciados, suas produções transformando-os quiçá em saberes, a partir da (re)criação, ampliando seus
campos de referências.
A pesquisa se dará até o final do ano de 2017, em duas turmas de alunos com cerca de 50 jovens do 9° ano do Ensino Fundamental de uma escola de rede pública de cidade de rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, com idades entre 13 e 17
anos. Versarão acerca de como a imagem será problematizada: a partir de mim, do outro, dos símbolos visuais, da comunidade próxima e remota, no tempo e no espaço. As propostas lançarão questionamentos que os alunos responderão verbal ou
visualmente, através de intervenções fotográficas, desenhos, pinturas, depoimentos escritos, colagens, vídeos, objetos. etc.
A produção de dados será reunida em um diário sobre seus cotidianos, em páginas na internet, Instagram, Tweeter, redes
sociais ou outras formas que inventarem, da forma que acharmos pertinente, podendo ser escritos, poéticos, narrativos, metafóricos…
Durante as Oficinas os alunos serão instigados a criar, estruturar, refletir sobre si, o outro, sua inserção na sociedade, no país,
na escola, na família… sobre o que é ser humano, conviver, sobre os momentos de partilha, grupais, coletivos, de troca, criação
e pesquisa, suas memórias, histórias de família, resgate de potencialidades e sentidos, sons, gostos, educação do olhar…. As
atividades sensoriais com sons, tato, paladar, olfato, visão se miscigenam para dar conta da percepção/(inter)relação com
imagens, objetos e artefatos da Cultura Visual presentes no cotidiano desses alunos. As produções oriundas da criação dos
grupos de pessoas que se reúnem em torno das Oficinas constituem movimentos pedagógicos que valorizam o estar junto,
a cooperação, a solidariedade, os movimentos que estas realizam, de trocas, conversas, sentires. As ações possibilitam confrontar a desordem que a criação / arte trazem, tornada possível através das imagens capturadas / produzidas / analisadas,
numa relação que poetiza o minúsculo, o anódino, o lixo, o vulgar, o sem importância de todo o dia, o que consomem de forma
acrítica ou em sem consciência”. Através da criação de Imagens poéticas, poderão trabalhar a imagem, entre outros, e assim,
educarem suas sensibilidades.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nunca vivemos tempos tão complexos, contraditórios, paradoxais.
Nunca tivemos tanto excesso e tanta carência de imagens. Tanta fome e tanta fartura, apesar de vivermos hoje em uma
civilização de imagens. E é exatamente por isso que a arte é tão necessária, não por contrapor-se à palavra, mas por ajudar
a compreender a forma pela qual imagens são concebidas, construídas, expostas, multiplicadas, recicladas. Compreender e
pesquisar a imagem na escola hoje passa por compreender como a arte as mobiliza, subverte, envolve, transforma, atualiza
materiais, processos, fatos, obras, pessoas (MEIRA, 2007).
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A necessidade da arte na escola passa pela inclusão da paixão no social (MAFFESOLI, 1996) e pede uma formulação estética
do espírito para perceber sua a-present-ação, si(ú)mul-ação e corpo-rificação em formas perceptíveis.
Por ser linguagem de sensações, a arte insere nas palavras cores, sons, compõe blocos de sensações que através de suas
linguagens criam figuras estéticas, devires, feições, visões. Para podermos compreender o papel da arte na contemporaneidade, é preciso pensá-la em sobrevoo, capaz de desviar-se das noções de instrumento, aparelho ideológico ou ferramenta
pedagógica.
Para entendermos seu papel na escola, é imprescindível pensá-la em sua imanência, contingência e transcendência, em seu
modo singular de manifestar intensidades de sentido e ação cuja realidade não encontraria modos de exprimir sua diferença e
alteridade a não ser como jogo, arte, dança do pensamento (MEIRA, 2007).
Portanto, estudar Arte, Cultura Visual e imagem passa pela necessidade de criar uma cultura estética que cultive a sensibilidade, exercite o crítico e o sensível sentido do fazer artístico. Que permita dar cor e sabor ao cotidiano desse mundo mutante,
onde, diariamente, somos submetidos ao consumo, ao tempo acelerado, ao excesso de informações, que passam a nos definir
como “[…] integrantes de um mundo conectado, interligado, fugaz, caótico”.
Em nosso dia a dia de transformações por vezes desconcertantes, imagens, nem sempre “fiéis”, ou seja, manipuladas, decorrentes destas mudanças desempenham um papel que, muitas vezes, nos escapa. E assim precisamos compreendê-las,
apreender seu vitalismo a partir de um campo amplo e complexo, como o da Cultura Visual, afirma a autora. Esta passa a ser
de extrema importância para a educação e a educação em arte, para trabalhar de forma crítica e valorizando a cultura do outro.
(MEIRA, 2013, p.40).
Ler imagens é um fazer que as articula, cognitiva e esteticamente e, como experiência estética, mexe com operações simbólicas do imaginário. E a obra como símbolo requer leituras interdisciplinares, demanda resgatar procedimentos de produção e
(re)criação de imagens. Então, a leitura simbólica possibilita enraizamentos e desenraizamentos, o exercício de uma participação efetiva e transformadora não só na comunidade, mas na escola e na vida (MEIRA, 2014). Constitui-se num importante processo na instauração de uma educação estética, “[…] ética e politicamente contextualizada, que vincule elementos artísticos
a extra-artísticos da realidade, que se enriqueça com aporte de outros campos do conhecimento”, que adote a prática de uma
imprescindível experiência relacional e dialógica, verbal e não verbal (MEIRA, 2014, p. 119).
Lidar com imagens e Cultura Visual hoje exige do professor conhecimento sobre arte e em arte, principalmente de sua estrutura construtiva e relacional, para garantir o fluxo de energias entre as obras e os sujeitos que com elas dialogam. Pois “[…]
só depois dessa infraestrutura constituída é que será possível desenvolver uma hermenêutica instauradora, uma metodologia
interpretativa do fato artístico e estético, a partir de um horizonte simbólico” (Idem, ibidem, p. 117).
A materialidade da imagem como texto e os sentidos que a imagem produz como discurso a situam no contexto de mensagem,
repleta de conteúdo. Barthes dizia que a imagem é formada por signos, que provêm de uma profundidade variável que depende
de fatores culturais, sociais, estéticos e econômicos. Imagens e textos são mensagens abertas que permitem diferentes interpretações e possibilidades de leitura, podendo constituir diferentes narrativas (SANTAELLA; NÖTH, 1998, p.53),
Não existe um conceito consensual sobre que tipos de discursos e mensagens uma imagem pode transmitir, mas é fato que
elas transmitem informações, e nós as consumimos, de acordo com os desejos e motivações que elas nos causam, e as decodificamos de acordo com nossos valores e entendimentos. Se elas têm o poder de influenciar e induzir, podem ser usadas tanto
para mentir quanto para produzir verdades, podendo falar do mundo ou oferecer mundos inventados. Portanto, criam valores,
possuindo uma carga ética.
A escola e os alunos estão imersos nessa imageria, consumindo essas imagens, sem refletir e questionar sua própria utilização. Questionar a sociedade em que vivemos, onde uma nebulosa afetual nos leva a crer que é necessário saber reconhecer o
que Michel Maffesoli (1996) chama de uma explosão da imagem pós-moderna, que proporciona um saber direto, um partilhar de
vivências, experiências, modos de vida e maneiras de ser que essa imagem desencadeia.
Se a imagem é vetor de conhecimento, possui um papel cognitivo, é religante, empática, agregadora, e faz parte da construção
dos processos identitários das pessoas. Implica inclusive na trans-formação de suas condutas, já que as influencia simbólica,
ética e esteticamente. Não busca uma “[…] verdade unívoca, mas que se contenta em sublinhar o paradoxo, a complexidade
de todas as coisas”. Assim, não aspira a um amanhã melhor, mas remete “[…] às formas que caem sob os sentidos, para fazer
sobressair sua beleza intrínseca” (MAFFESOLI, 1998, p.19).
Pensar na beleza intrínseca ao cotidiano nos faz apreciar e senticompreender1, conforme as palavras do poeta moçambicano
Mia Couto (2012), quando poetiza sobre a necessidade do artista de criar imagens fora do usual: “Quando já não havia outra
tinta no mundo o poeta usou do seu próprio sangue. Não dispondo de papel, ele escreveu no próprio corpo. Assim, nasceu a
voz, o rio em si mesmo ancorado. Como o sangue: sem voz nem nascente”.
A instauração de uma metodologia criadora é única, individual, aplicável a cada situação, e nisso, a sensibilidade e o conhecimento do professor contam para regular os tempos, os conteúdos, as formas de propor. Esse professor, propositor, seria capaz
daquilo que Martins, Picosque e Guerra (1998, p.140) chamam de “nutrição estética”, ou seja, aquelas experiências capazes
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de provocar leituras que desencadeiem redes de significação do fruidor para além da mera capacidade conceitual, mas que se
dirija à atribuição de sentido, e ampliá-los.
Sendo assim, essa proposta de trabalho é realizar uma reflexo sobre a sociedade industrial, o capitalismo, o consumo, a alienação imagética, as influências da Cultura Visual, dos meios de comunicação de massa, propondo um retorno ao sensível, à
construção de visualidades através da Arte, em busca de uma ética (valores de respeito à vida, ao outro, ao símbolo), e uma
estética, novas formas de sentir e estar no mundo.
Reflexão essa tão necessária, a curto e a longo prazo, acerca, também, de nossas (rel) ações frente a uma sociedade cada vez
mais mutável em que vivemos. Tarefa que não finda nunca, e que fica mais leve se for compartilhada, com afeto e sabedoria.
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RESUMO
Este artigo é um recorte da minha monografia que visa contribuir para os estudos sobre arte e gênero e, a presença na contemporaneidade do feminismo como ferramenta interdisciplinar de resistência, dispositivo e contradiscurso ao androcentrismo
nas artes visuais. Além disso, esse trabalho tem por objetivo analisar os desdobramentos na arte latino-americana contemporânea os contextos sociopolíticos e reconhecer a corpografia nos trabalhos de artistas mulheres.
Palavras-chave: corpografia, arte latina, gênero, resistência.
ABSTRACT
This article is a fragment of my monograph that aims to contribute to studies about art, gender and the presence of the feminism moviment in the contemporaneity as an interdisciplinary tool of resistance, flam and counter-discourse to androcentrism
in the visual arts. Furthermore, this work aims to analyze the political and social unfoldings in the contemporary latin art context and recognize the “body cartography” in the work of female artists.
Key words: body cartography, latin art, gender, resistance.
1. INTRODUÇÃO
Pensar o corpo como um território poético é um processo árduo em suas diversas nuances. O corpo-território poderá ser
individual ou coletivo e semelhante às fronteiras de um país. Pode ser invadido, violado e tornar-se pertencente a outro
alguém ou a um sistema, ou seja, que se denominam proprietário deste corpo. E é nas relações de poder e violência garantidas na estrutura capitalista-patriarcal que o corpo da mulher é território de domínio e sofre imposição a determinados
territórios existenciais naturalizados, assim descreve GUATTARI e ROLNIK, a respeito da noção de território ao qual se dá os
desdobramentos desta pesquisa. A noção de território aqui é entendida num sentido muito amplo […]. Os seres existentes
se organizam segundo territórios que os delimitam e os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território
pode ser relativo, tanto a um espaço vivido quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito se sente “em casa”.
(GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 323)
Trilhando sobre esses territórios, faço um recorte de gênero sobre os trabalhos de e sobre mulheres nas artes visuais, onde
identificarei as corpografias (MACEDO, 2017, p. 93) da mulher latina, respeitando suas pluralidades. A corpografia define-se
aqui como estratégias de mulheres artistas no diálogo com os feminismos contemporâneos, na representação do corpo e
ao seu mapeamento no mundo contemporâneo. (MACEDO, 2017, p. 93). O ponto de partida se dará dos porquês da utilização
destes corpos cartográfaveis como espaço poético-político para suas criações nas artes visuais diante dos territórios e sistemas conflitantes acerca de gênero na arte contemporânea. Assim buscarei problematizar: quais são esses aspectos em que
as mulheres latino-americanas estão condicionadas a determinados territórios, a desterritorialização destes e o enterro das
suas identidades?
Para tais proposições, relatarei uma viagem na arte contemporânea latino-americana sobre contextos sociais e políticos sobre
os corpos das mulheres a partir de três referenciais artistas visuais: Letícia Parente, com a Série Casas (1972) e a vídeo-performance Tarefa I (1982); Regina José Galindo, com a performance Tierra (2013); e, para finalizar este itinerário de pesquisa
poética, Andressa Cantergiani, com a performance Aterro (2014).
Tendo em vista identificar, através destes trabalhos selecionados sob minha ótica afetiva e com as contribuições dos estudos
epistemológicos feministas utilizados para esta pesquisa, as seguintes terminologias da violência de gênero: o feminicídio,
entendido como homicídio e cultura de ódio sobre mulheres por razões do gênero; as relações entre machismo e racismo, pelas
quais a violência contra as mulheres e o extermínio do povo negro se entrelaçam, pois é em cima do estereótipo construído
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ainda no período da escravidão da figura da mucama (GONZALES, 1984, p. 233) que se estabelece a relação de violência machista e racista profunda existente até hoje.
Em geral, as mulheres negras, indígenas e brancas são vistas como propriedade dos homens, tendo que ocupar determinados
lugares sociais, mas a concretude dessa relação de propriedade estabelecida entre os gêneros é aprofundada com a questão
racial na América colonizada. As ligações da patologização da figura da mulher com a violência de gênero, segundo Foucault1,
retratam os preceitos higienistas e patriarcais do século XX. Nessas ligações, o diagnóstico de histeria e patologização do corpo feminino era frequentemente empregado para demonizar a quebra de estereótipos de gênero e invalidar as manifestações
emocionais das mulheres, a desobediência civil e dissidência sexual.
A partir dos desdobramentos do colonialismo e da perda da identidade cultural, frente às mudanças frequentes da América
Latina decorrentes dos processos da colonização do séc. XV e da globalização moderna no séc. XX, houve uma desterritorialização da figura da mulher, condicionando-a ainda mais às relações de poder ou ocasionando sua fuga desses territórios,
muitas vezes através das artes visuais.
Diante da invisibilidade do conhecimento e das produções artísticas, identifica-se “a amnésia, o esquecimento das contribuições
das mulheres na produção do conhecimento, sendo assim uma estratégia que serve para assegurar as bases patriarcais do
conhecimento” (CALVELLI e LOPES, 2011, p. 352), que parecem estar sempre na sombra do algoz masculino e na desconfiança
das suas capacidades técnicas e intelectuais. Estes são os indicadores norteadores desta pesquisa dos territórios de opressão
que condicionam e afetam histórica, política e culturalmente a mulher na contemporaneidade.
As artistas referenciadas utilizam diferentes linguagens artísticas, como xerox, arte postal, vídeo e foto-performance, usando-os como dispositivos para a transformação de um desejo, que, sobre a minha ótica afetiva, abordam conflitos de gêneros
numa nuance territorialista do corpo, e usam esses corpos como plataforma de tensões e resistência para suas criações. Ainda, diálogo com alguns recortes do artigo Mulheres, arte e feminismos, modos de ver diferentemente, de Ana Gabriela Macedo
(2017), sobre interdisciplinaridade da arte e o feminismo, sobre a questão territorialista de domínio e exílio sobre o corpo da
mulher.
Deste modo, diretamente metonímico, a palavra inscrita no corpo da mulher transforma-se numa evocação clara da tensão
público-privado, do exílio territorial e do exílio do próprio corpo da mulher, ambos territórios colonizados, evidenciando
assim a contiguidade dos conflitos políticos, de gênero e de identidade. (MACEDO, 2017, p. 103) A partir da análise cartográfica afetiva, metodologia relacionada e inspirada nos escritos da psicanalista e teórica Suely Rolnik, em Cartografia
Sentimental: Transformações Contemporâneas do Desejo (2014), proponho-me a analisar o mapa psicossocial das produções
geopoéticas nas obras selecionadas das artistas citadas, suas colaborações subjetivas acerca dos conflitos de gênero para
a história da arte.
Esta pesquisa pretende tecer diálogos intertextuais feministas e observar as relações afetivas entre as produções poéticas das
artistas sobre as questões históricas e políticas sobre a figura das mulheres na linha de frente da resistência contra o machismo, racismo e capitalismo, os quais impedem a equidade nas relações de gênero, condicionando a mulher latina ao status da
subalternidade2 política e econômica nos territórios de domínio.
2. [DES] CONSTRUINDO PARA UMA NOVA REPRESENTATIVIDADE
A presente pesquisa visa contribuir para os estudos sobre arte e gênero e a presença na contemporaneidade do feminismo
como ferramenta interdisciplinar de resistência e exercício de pensamento crítico sobre os tradicionais sistemas pictóricos e
sociais, “o pensamento crítico é por definição dialógico e polissémico, “promíscuo” e híbrido, por assim dizer – isto é, as teorias
e os conceitos não só “viajam” sem passaporte, como se polinizam reciprocamente. Esta é, a meu ver, a prova da sua vitalidade,
o que justifica a sua urgência, a sua imprescindibilidade.” (MACEDO, 2017, p. 98) E também por uma necessidade por mais
estudos sobre a mulher latina na arte, sua presença na sociedade contemporânea e os desdobramentos sobre os conflitos e
imposições do gênero.
Tais questões que sempre me instigaram e tomaram maior parte da minha presença nos espaços acadêmicos e fora dele.
A questão do pertencimento e de se ver representada fora dos territórios do fetichismo e objetificação da mulher tornou-se
um desejo muito forte e latente, e que pedia respostas, mas também abria um leque de questionamentos, que partiam lá dos
escritos sobre Eva Tupinambá3, de Ronald Raminelli, a partir do olhar do outro: o colonizador, branco e homem. Através de suas
representações pictóricas as mulheres originárias desta terra, são descritas como canibais, demonizadas e lascivas: as Evas
do Novo Mundo.
1. FOUCAULT, Michel. História da sexualidade II: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal. 1984.p.47.
2. Subalternidade: termo adquirido das teorias pós coloniais ou decoloniais, sob os sujeitos condicionados e dominados politicamente, culturalmente e
economicamente. As teorias decoloniais trazem contribuições conceituais que tencionam revelar a fronteira cultural criada pelos sistemas de representação
ocidentais e desconstruir as formas de pensamento e os esquemas de interpretação que definiram as zonas coloniais como fontes de cultura a serem estudadas, e o ocidente androcêntrico como a matriz intelectual teórica da humanidade. (LEDA, 2014, p. 6)
3. RAMINELLI, Ronald. Eva Tupinambá. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2009. p. 11-44.
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Figuras 1-2: Theodor de Bry. Cena de canibalismo, a partir de “Americae Tertia Pars”, 1592. Gravura colorida. Service Historique de
La Marine, Vincennes, France. Fonte: Imagens Para Pensar o Outro (2017)

As indagações também se entrelaçaram na representação da mulher negra pós abolição, a procura de uma suposta “redenção
cristã e embranquecedora”, matrimonial e colonizadora, da obra A redenção de Cam (1895), do artista espanhol Modesto Brocos y Gomez (1853-1936).
Figura 3: Modesto Broco y Gomes. A redenção de Cam, 1895. Óleo sobre tela, 199 cm x 166 cm. Museu de Belas Artes, Rio de
Janeiro. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural (2017).

Pesquisar o saber-fazer arte e militar no feminismo no Brasil, tornou-se importante e interdisciplinar, apesar de muitas vezes isso
perder a força e voltar à tona. Sempre em um ou outro trabalho e também em pesquisas sobre a arte, tornava-se novamente o
foco. O feminismo e a historicidade das “ondas feministas” no ocidente, nos movimentos sociais do séc. XX e XXI, a luta sobre a
emancipação da mulher e a tão sonhada equidade de gênero, engendrou-se na interseccionalidade4 dos questionamentos pós-coloniais sobre raça e latinidade sobre a mulher. Os estudos sobre o feminismo tornaram-se “os feminismos”, pois o movimento
não foi feita por uma ou duas mulheres ou um grupo, evidenciada em sua maioria branca e burguesa, mas de várias mulheres em
suas pluralidades, com suas especificidades identitárias e pautas entrelaçadas, como raça, classe e sexualidade. Isso chegou nas
periferias da minha memória e se estabeleceu no meu cotidiano enquanto mulher mestiça e artista pesquisadora.
A tal ausência histórica das mulheres na produção artística pode ser explicada através da imposição ao silenciamento sobre
as mulheres, facilmente observável nos escassos escritos sobre a presença da mulher artista na história da arte ao produzir
sobre si e sobre outras mulheres. Em termos quantitativos, as mulheres artistas não foram poucas ao longo da história da
arte e da humanidade, mas sim silenciadas, tidas como coadjuvantes de suas próprias vivências e produções. Elas sofreram o
apagamento do ofício “artista” e das epistemologias do conhecimento sobre a história arte.
Procuro através desta pesquisa subverter o olhar crítico e canônico para a arte ocidental, para um olhar feminista e afetivo sobre essas invisibilizações coletivas, das mulheres formadoras deste continente, tendo em vista que esta pesquisa está voltada
para os territórios de condicionamento existentes e impostos sobre estas mulheres. As artistas citadas na pesquisa utilizam o
corpo como um dispositivo político e artístico que se cruza entre as fronteiras da realidade e a representação de problemáticas
em torno de si, dando voz e imagem às demais mulheres.
4. Interseccionalidade: abrange as perspectivas de análise interseccionais que tiveram origem na articulação da produção teórica feminista com as demandas
e contribuições de ativistas negras, lésbicas e de “terceiro mundo”.
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2. DESDOBRAMENTOS AFETIVOS
A pesquisa pretende identificar através da cartografia afetiva, através dos trabalhos das artistas citadas, as corpografias destes corpos-territórios, que transgridem e resistem aos conflitos de gênero que violentam a mulher no contexto latino, por meio
de um recorte curatorial e de gênero em suas obras. A partir da Série “Casa”, de Letícia Parente, analiso a condição feminina e
o corpo da mulher no território doméstico na sociedade brasileira na década de 70 a 80.
Figura 4: Leticia Parente, Série Casa. 1972. Arte postal.

Fonte: eRevista Performatus.

Figura 5: Leticia Parente, Tarefa I. 1983. Vídeo. Fonte: Vimeo (2017)

Figura 6: Regina José Galindo, Tierra. 2013. Vídeo performance.

Fonte: Daily Motion (2017)
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Figura 7: Andressa Cantergiani. Aterro, 2015. Foto performance.

Fonte: Andressa Cantergiani - Portfólio

Problematizo os modelos e os estereótipos sociais de raça e gênero, na vídeo-performance “Tarefa I”, de Letícia Parente.
Busco traçar um paralelo entre corpo-objeto e corpo-território na colonização na corporalidade da mulher latina na performance “Tierra”, de Regina José Galindo.
E tecer relações entre desterritorialização dos corpos e o enterro da identidade cultural da figura da mulher a partir da performance “Aterro”, de Andressa Cantergiani.
Assim esta pesquisa desdobrará a corpografia entre as artistas e conflitos de gênero por meio da análise de seus trabalhos que
transgrediram estes aspectos em suas obras.
3. O SABER-FAZER ARTÍSTICO FEMINISTA NAS CORPOGRAFIAS
Através análise cartográfica sentimental dos trabalhos referenciados, identifico as corpografias nas relações das mulheres
em embate às tecnologias de gênero, ao corpo enquanto território de saber-fazer artístico e à necessidade de imprimir sua
presença nos espaços artísticos na sociedade contemporânea. Segundo Ana Gabriela Macedo, ao discorrer sobre a potência
da politização da corpografia feminina na arte contemporânea, enquanto representação e a teórica e crítica feminista da arte
sul-africana Griselda Pollock, discorre sobre os “processos do inconsciente, do desejo e da fantasia e conclui que eles são
característicos da arte feminista contemporânea, e um local de inscrição simultânea de uma poética e de uma política de
localização da artista enquanto mulher e cidadã.” (MACEDO, 2017, p. 104).
As artistas Letícia Parente, Regina José Galindo e Andressa Cantergiani problematizam questões sobre a condição da mulher
e os conflitos de gênero impostos na contemporaneidade. Diante de tais conflitos são os agentes de desejo pela justiça e a
derrocada de velhas estruturas que oprimem as mulheres. Sob a premissa de que gênero é um produto de várias tecnologias
sexuais, uma máquina-capitalista de produção que vem de discursos e práticas discursivas das autoridades religiosas, legais
ou científicas, da medicina, da mídia, da família, da religião, da pedagogia, da cultura popular, dos sistemas educacionais, da
psicologia, da arte, da literatura, da economia, da demografia etc., que se apoiam nas instituições do Estado (LAURETIS, 1994,
p. 220).
Para a arte, a cartografia é a experimentação do pensamento ancorado no real, é a experiência entendida como um saber-fazer,
isto é, um saber que emerge do fazer. (KASTRUP, 2010, p. 18). As artistas referidas neste trabalho apresentam e utilizam o corpo e suas extensões como suporte em suas obras, viabilizando as produções do [in]consciente e do desejo para que possam
ser a plataforma para transformações sociais.
4. CARTOGRAFIA ENQUANTO MÉTODO DE VISIBILIZAÇÃO SOBRE AS TECNOLOGIAS DE GÊNERO
A partir das três artistas visuais referenciadas nesta pesquisa, em sua fase inicial e de construção, diálogo com a análise cartográfica das afetividades na contemporaneidade. As artistas, quanto mulheres, pertencentes a esta sociedade tem um papel
fundamental ao imprimirem suas relações com ela através de suas diferentes linguagens artísticas e dos seus corpos políticos
e poéticos, também são as cartografas de seus desejos e afetividades ao produzirem suas relações quanto mulheres e artistas
afetadas pelas desigualdades produzidas pelas estruturas do patriarcado, pois “a prática de um cartógrafo diz respeito, fundamentalmente, às estratégias das formações do desejo no campo social […]. O que ele quer é mergulhar na geografia dos afetos
e, ao mesmo tempo, inventar pontes para fazer a sua travessia: pontes de linguagem.” (ROLNIK, 2014, p. 65-66)
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A partir de um levantamento de textos de base e acerca dos conflitos de gênero através estudos feministas, encontrei na
dialética do ensaio A Tecnologia de Gênero, de Teresa de Lauretis (1994), uma base epistemológica acerca das construções e
tecnologias hierarquizantes sobre o gênero feminino como uma política econômica e classista de imposição do Estado. A leitura sobre o método cartográfico, através de Pistas Do Método Da Cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade,
organizado por Virgínia Kastrup, Liliana da Escóssia e Eduardo Passos (2009), nos induz à pesquisa-intervenção.
As “pistas” buscadas nos textos do livro me permitiram entender como traçar uma rota de escrita criativa e como tratar sobre
os preceitos da cartografia que cerceiam a arte e a análise subjetiva a serem abordadas para estabelecer uma cartografia do/
sobre o corpo, frente aos movimentos e territórios de violências, da qual cheguei até as identificações das corpografias, das
quais tomei conhecimento através do artigo de Ana Gabriela Macedo: Mulheres, arte e feminismos, modos de ver diferentemente
(2017), sobre a resiliência indisciplinar do feminismo e da arte frente à quebra de paradigmas, estereótipos, objetificação do
corpo e uma nova representação da mulher na arte através dos feminismos contemporâneos.
5. CONTRA DISCURSO DA EPISTEMOLOGIA ALIADA A CARTOGRAFIA AFETIVA
Partindo do desejo de utilizar uma epistemologia com um olhar feminista e descolonizador sobre arte, discorro sobre as mulheres artistas no continente latinoamericano, traçando rotas e mapas nas análises iconográficas e sociológicas das obras
das artistas referenciadas. Assim será possível relacionar com publicações de teóricas mulheres e feministas, exercitando a
valorização e visibilidade, também, da produção de conhecimentos de mulheres sobre/para mulheres através da contribuição
dos feminismos. Segundo a historiadora Margareth Rago: ”o feminismo não apenas tem produzido uma crítica contundente
ao modo dominante de produção do conhecimento científico, como também propõe um modo alternativo de operação e articulação nesta esfera”.
Além disso, se considerarmos que as mulheres “trazem uma experiência histórica e cultural diferenciada da masculina, ao
menos até o presente, uma experiência que várias já classificaram como das margens, da construção miúda, da gestão do
detalhe, que se expressa na busca de uma nova linguagem, ou na produção de um contradiscurso, é inegável que uma profunda
mutação vem-se processando também na produção do conhecimento científico.” (RAGO, 1998, p. 03).
Os diálogos entre as questões de gênero, estabelecidos pela epistemologia feminista e a cartográfica, têm como estratégia
traçar um mapa crítico e político, que resultará numa metodologia que visa à análise e à visibilidade sobre os conflitos históricos, políticos e sociais em torno da figura feminina, identificados nas linguagens poéticas das artistas. Assim, “a cartografia
social aqui descrita liga-se aos campos de conhecimento das ciências sociais e humanas e, mais que mapeamento físico, trata
de movimentos, relações, jogos de poder, enfrentamentos entre forças, lutas, jogos de verdade, enunciações, modos de objetivação, de subjetivação, de estetização de si mesmo, práticas de resistência e de liberdade.” (TETI; PRADO FILHO, 2013, p. 47)
Diante disso, minha escolha se faz necessária perante a utilização da cartografia como metodologia a ser abordada na pesquisa, porque tanto as artes visuais e quanto o campo das ciências sociais e humanidades, se beneficiam através deste método
sistêmico, tendo ligações interdisciplinares, ligações que se enervam sobre as mazelas do patriarcado-capitalista, com as
produções subjetivas das artes visuais como uma prática de resistência política.
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RESUMO
O presente trabalho trata de apropriações da cultura pop feitas pelo audiovisual brasileiro a partir do filme Meteorango Kid
– Herói Intergaláctico (André Luiz de Oliveira, 1969), obra seminal do período da cinematografia brasileira conhecida como
cinema marginal. Fazendo uso de uma estratégia apropriadora antropofágica e intertextual, o filme filtra o imaginário de uma
geração especialmente através da paródia, estratégia que aqui se coaduna como uma forma de resistência à dominação cultural dos grandes conglomerados midiáticos. Uma vez delineada essa estratégia apropriadora e seu contexto histórico cultural,
é possível constatar ressonâncias dessas táticas no audiovisual brasileiro contemporâneo.
Palavras-chave: cinema marginal, antropofagia, intertextualidade, cultura pop

Lançado no final da década de 1960, o filme Meteorango Kid – Herói Intergaláctico (André Luiz Oliveira, 1969) se situa num momento crítico da política e da cultura, tanto brasileiras como mundiais. As revoluções comportamentais juvenis engendradas
nessa década reverberaram no cinema de formas distintas, no Brasil encontrando nos filmes ditos marginais a possibilidade
de expressarem todo um imaginário cultural e político disruptivo, de jovens que resistiam à disciplina e buscavam novas maneiras de estar no mundo. Nesse contexto, Meteorango Kid usa procedimentos antropofágicos, particularmente a paródia, para
se apropriar de certo imaginário pop internacional e assim refletir os novos ideais jovens e urbanos que explodiam naquela
década. Nesse artigo, investigaremos que procedimentos são esses, de que forma eles se relacionam com a situação cultural e
política da época e também apontaremos algumas reverberações de tais estratégias antropofágicas em produtos audiovisuais
brasileiros contemporâneos.
Assim, nos situamos no final da década de 60, período em que ocorreram profundas modificações políticas e sociais que
demarcaram o declínio de um tipo de organização social e de poder, a sociedade disciplinar, e o florescimento do que Deleuze
(1992) chama de sociedade de controle. Para filósofos como Antônio Negri (2005), são as lutas sociais da década de 60, e a
consequente reatividade do capitalismo, que vão desembocar no controle como forma de poder atual e no capitalismo pós-fordista como modo de produção. Daí a importância do recorte do cinema marginal, situado no início da eclosão e da mudança
de paradigma de nossa sociedade. Trata-se de um movimento que é reflexo direto dessas transformações sociais e políticas
da década de 60. Segundo CASTELO-BRANCO:
“(…) já se concluiu que o cinema marginal - rótulo sob o qual se pode, apenas para efeitos didáticos, inscrever os filmes em
estudo - é parte de um multifacetado universo artístico-cultural que representou a resposta de parcelas da juventude brasileira
à emergência da condição histórica pós-moderna no país”. (CASTELO-BRANCO, 2007: p. 192):
No Brasil, particularmente, a década de 60 viu também um grande crescimento dos centros urbanos e da influência da cultura
de massa, seja produzida local ou globalmente. Nesse contexto, o cinema marginal é reconhecido por ser um período da cinematografia brasileira cuja estética do lixo propunha uma forma mais aberta de lidar com as influências externas, em especial
a cultura pop. Diferentemente do cinema novo, que rejeitava elementos estrangeiros em prol da construção de um imaginário
estritamente nacional com o desejo de incutir, principalmente na fase final do movimento, o ideal revolucionário no público/
espectador, o cinema marginal dialoga mais abertamente com o imaginário de grandes corporações midiáticas, ainda que não
sem conflitos.
Ella Shohat e Robert Stam falam do procedimento de transformação das sobras de um sistema internacional dominado pelo
monopólio capitalista do primeiro mundo. Grande parte dos filmes marginais filtra as imagens de Hollywood, dos filmes B americanos, dos novos cinemas europeus, através de um contexto periférico, subdesenvolvido, de pobreza material. Seja através
de uma estética do improviso, das imagens sujas e riscadas, da mise-en-scène que faz uma colagem de figuras e tipos saídos
da cultura de massa em contextos periféricos, das imagens literais de dejetos, lixões, espaços marginalizados da sociedade,
etc., os filmes marginais recontextualizavam suas influências globais no Brasil subdesenvolvido.
“Enquanto a metáfora anterior da estética da fome havia tomado como base vítimas famintas cuja redenção se efetuava
através da violência, a metáfora do lixo propunha um sentido transgressor de marginalidade, da sobrevivência no interior
da escassez, da condenação de sempre ter que reciclar os materiais da cultura dominante. O estilo do lixo era visto como o
mais apropriado para falar de um país de Terceiro Mundo que se alimentava das sobras do sistema capitalista internacional”
(SHOHAT e STAM, 2006, p. 432).

372

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

Uma das formas de se apropriar dessas sobras pelos marginais é o avacalho-curtição do discurso alheio. Esse elemento de
curtição relaciona-se com uma postura mais prazerosa da narrativa e, uma vez incorporada ao elemento carnavalizador, abraça inversões sociais e a destronização de figuras de autoridade, como veremos em nossa análise de Meteorango Kid. Segundo
Fernão Ramos:
“(…)na medida em que o texto-base onde se realiza a ‘deglutição curtidora’ é a própria narrativa cinematográfica, a tendência é
voltar os olhares preferencialmente para os ‘estilos’ que se sedimentaram enquanto tais na história do cinema” (RAMOS, 1987:
p. 129).
Dessa forma, a avacalhação é essencialmente intertextual, engolindo elementos de outras obras, principalmente aquelas do
cinema de gênero, e vomitando-os de forma debochada, marginal.
Nesse sentido, o avacalho-curtição incorpora a cultura pop de forma assemelhada às estratégias apropriadoras da chanchada
que, diante da “incompetência criativa de copiar”, para lembrar de Paulo Emílio Sales Gomes (1996: p. 90), construiu e fez
evoluir o cinema daquele período a partir do riso e do deboche (VIEIRA, 2010: p. 724). Guardadas as devidas proporções, tal
estratégia se repetirá através de diversas paródias e reproduções estilizadas que podemos encontrar em filmes marginais. Não
é à toa que o cinema marginal tem a chanchada como uma de suas importantes influências.
Em suma, afastando-se da teleologia proposta pelos preceitos cinemanovistas, o cinema marginal, ao incorporar elementos
da cultura pop, liberando-se de uma “ética tradicional” (RAMOS, 1987: p. 113), também vai questionar a narrativa clássica
promovendo, através da antropofagia e intertextualidade, potentes embates estéticos e discursivos com o que vem de fora.
Utilizando-se de elementos de intertextualidade (citação, reprodução, colagem, paródia), parte dos filmes que compõe esse
período emblemático da cinematografia brasileira irá se apropriar do conteúdo pop global e o recontextualizará, subvertendo
histórias e personagens dentro da situação periférica brasileira.
Diversos filmes do cinema marginal irão utilizar esses elementos da cultura pop de forma paródica, encontrando ressonância
direta com a chanchada. Em filmes como Meteorango Kid – Um herói intergaláctico e A mulher de todos (Rogério Sganzerla,
1969), percebe-se a incorporação estilizada de narrativas estrangeiras também através da citação e da reprodução. Filmes
como esses não faziam uma simples cópia dos universos referenciados, mas a produção de algo novo e debochado a partir
da imposição de padrões advindos da colonização e da dominação cultural, o que nos remete diretamente à antropofagia, um
modelo de imaginação teórica e prática fundamental para a cultura brasileira.
Sabe-se que a antropofagia foi um dos principais elementos caraterizadores do movimento modernista no Brasil. Capitaneados principalmente por Oswald de Andrade, e bebendo das fontes dos movimentos vanguardistas europeus (Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo), a antropofagia modernista (e posteriormente tropicalista) remete ao gesto literalmente antropofágico para,
como aposta metafórica, promover a relação entre a cultura local e a global, inevitável, a partir da deglutição e regurgitação de
novas formas. Trata-se de uma maneira de se relacionar com o universo externo, aqui incluída a produção cultural invasiva, de
forma não somente negativa como, uma vez incorporada, dotada de forças que, senão subversivas, problematizadoras dessa
influência externa.
Dessa forma, podemos considerar esses procedimentos de intertextualidade como eminentemente antropofágicos, entendendo a antropofagia como metáfora, diagnóstico e terapêutica (NUNES, 1978: p.21) que operacionaliza, através da arte, estratégias de resistência à relação de dominação imposta pelo colonizador. Assim a partir da metáfora de deglutição e regurgitação
de elementos pop em novas formas, eles fazem um diagnóstico dos nossos traumas a partir dos personagens e universos pop,
e também uma terapêutica, ao se voltarem contra esse poder utilizando das suas próprias ferramentas.
A intertextualidade é a marca que une essas estratégias apropriadoras antropofágicas, pois trata-se, exatamente, de se aludir
a outros textos, outras imagens, outros conteúdos, entremeando-os no tecido dos filmes de que tratamos. No nosso caso
específico, nos concentraremos na intertextualidade em Meteorango Kid e na forma que ele faz dialogar certos momentos do
cinema brasileiro com elementos da cultura pop global. Podemos definir algumas estratégias intertextuais, então, nos baseando na história da arte, do cinema e na análise fílmica. Apontaremos a citação, a reprodução e a paródia dentre as principais
estratégias adotadas em Meteorango Kid. O que não significa que não haja outras espalhadas pela obra.
Para definirmos citação e reprodução, recorreremos ao que diz Fernão Ramos (1987, p.129), ao falar do cinema marginal:
“A forma pela qual a narrativa marginal se apropria da narrativa clássica é a ‘citação’, ou seja, a inserção dentro da tessitura
do filme de trechos inteiros característicos de outras obras. Ou, então, esta incorporação é realizada através da reprodução,
de forma estilizada, do universo ficcional próprio da narrativa clássica: a fotografia, a trilha musical, cenários, personagens.
Nesta reprodução, raramente paródica, são aproveitados determinados traços marcantes do universo do gênero que, acentuados, passam a existir enquanto elementos estéticos de comunicação intertextual. A “estilização” para se construir depende da
existência de um texto original já marcado enquanto estilo (conjunto de normas e procedimentos narrativos) aonde vai buscar
sua referência. É a partir desta perspectiva que se coloca a influência de cinema de gênero sobre os marginais”
Assim, arriscando nos repetirmos, consideraremos como citação a importação de trechos inteiros que sejam diretamente referentes a (ou mesmo tirados de) outras obras e como reprodução (que também poderíamos chamar de referência ou alusão) a
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utilização estilizada e indireta de elementos marcantes de outras produções artísticas. Já como paródia entendemos uma obra
que imita outra de forma cômica, debochada, trazendo consigo frequentemente uma carga crítica. Segundo João Luiz Vieira,
“ela é uma imitação que geralmente dá a impressão de algo grosseiro, de segunda mão, apresentando elementos de humor
nonsense e de ridículo” (2010, p. 724).
É importante ressaltar que essas estratégias apropriadoras intertextuais não são estanques e facilmente separáveis e que nossa tarefa não é apenas identificá-las no filme analisado, mas partir da sua utilização para refletirmos o porquê de elas serem
utilizadas em seus contextos específicos e entendermos o que o cineasta quer dizer quando lança mão desse procedimento.
1. METEORANGO KID
Procedendo a análise fílmica de Meteorango Kid, acompanhamos Lula e suas aventuras pela cidade de Salvador no dia de seu
aniversário. Intercalam-se cenas do cotidiano do protagonista, num debate na universidade, na casa de seus pais, encontrando
com amigos e fumando maconha, com cenas que obedecem a um tempo mais onírico, fantástico. É quando Lula dorme, sonha,
viaja chapado de maconha, que ele tem momentos de devaneios, momentos em que a relação com o cinema e sua função metalinguística evidencia seus desejos e – por que não? - os desejos de uma geração. E uma das formas de expressá-los são os
modos como o filme lança mão de elementos da cultura pop. Estamos falando de um imaginário emergente de uma juventude,
com o qual o filme promove um diálogo direto através da figura de seu protagonista.
O filme começa com um longo sonho de Lula, o personagem principal. Trata-se do dia da estreia de seu filme no cinema e ele lá
comparece, sendo acompanhando com pompa e louros pela multidão que o observa ser lavado por duas mulheres no espelho
d’água do lado de fora do prédio. Ele é acordado pela empregada da casa que exclama que ele precisa fazer alguma coisa da
vida. Mas Lula não parece se interessar muito por esse universo ao redor, existe um voltar-se a si e a seus próprios desejos que
são expressos a todo momento nesses blocos de devaneio do filme. E é o desejo de fazer cinema aquele que mais se sobressai
desse imaginário. Desejo esse que se oporá a estruturas então dominantes na sociedade.
No momento em que Lula fuma um baseado em um apartamento com dois amigos, ele tem um momento de imaginação que
comparece na atitude de confrontar o pai mostrando-lhe um cigarro de maconha. Ato contínuo dessa imaginação o pai parte
para cima dele e o chama de delinquente. Lula sobe para seu quarto e defronte ao espelho exclama três vezes: “na capital do
mundo tudo barra limpa”. Como num passe de mágica (e efeito da montagem) Lula transforma-se no Batman e, ao seu lado,
aparece também um Robin a tiracolo. O Batman desce a ataca os pais de Lula, primeiro a mãe e depois o pai. Um ato de libertação das amarras da família, ainda que imaginada, mas concretizada através desses heróis mascarados. Aliás, só Batman,
porque Robin diz que não pode ajudar e fica no quarto enquanto Lula, travestido do homem-morcego, ataca sua própria família.
Assim, essa paródia/reprodução do seriado do Batman dos anos 60, inclusive com a mesma trilha sonora, tem aqui o intuito de
destronizar as relações de poder familiares, mesmo que apenas simbolicamente.
Essa sequência do apartamento nos fornece pistas sobre esse imaginário jovem urbano que propugnava por novas relações
que não aquelas determinadas apenas pelo trabalho, pela escola e pela família, ou seja, pelos espaços tradicionais da disciplina. Há uma recusa dessa geração a um ideal de futuro construído sobre essas bases. E isso fica evidente na conversa entre
os três amigos, Lula, Caveira e Zé. Zé, numa bad trip, e nas palavras de Caveira, “dando o maior bode do ano”, reclama de falta
de trabalho, de dez anos de ócio fumando maconha, do que irá fazer da sua vida, do que irá fazer do seu futuro. Não é difícil
conectar a atitude irreverente de Lula e Caveira que estranham e confrontam as inquietações de Zé e simbolicamente queimam
o seu futuro representado numa folha de papel.
Em um dado momento do filme Lula visita uma produtora de cinema e, novamente, tem uma visão sobre um filme que imaginariamente realiza. Trata-se de Tarzan e as Bananas de Ouro. Nas sequencias que seguem sobre essa imaginação, o Tarzan é
interpretado pelo próprio Lula, uma figura franzina e bem diferente do rei das selvas retratado na literatura, nos quadrinhos,
nas séries e nos filmes. Identificamos aqui uma apropriação paródica desse personagem, que encontra ecos nas chanchadas.
O personagem, assim que escuta o chamado de Jane, está fazendo cocô, interrompe o processo e percorre a floresta através
de cipós de forma bem desengonçada para salvá-la de dois capangas que a mantém presa numa árvore e a ameaçam caso
não releve o paradeiro das bananas de ouro. No fim das contas quem se acidenta é o Tarzan e Jane precisa ir ao seu encalço
após a queda que, por coincidência, foi em cima das tais bananas de ouro. Essa paródia estabelece o desejo de Lula em fazer
cinema, ao mesmo tempo em que debocha da sua indolência e coloca em cena a impossibilidade de se reproduzir o cinema
americano no contexto periférico brasileiro. O relato desse filme em nada se reflete na fala do Milton Gaúcho quando Lula visita a produtora em busca de emprego, ao que o produtor expõe as principais estratégias para um filme fazer dinheiro: mulher
pelada, muita bunda etc, diferente do que os jovens imaginavam sobre o cinema. Esse lenga lenga continua até o produtor ser
silenciado pelo filme, apesar da sua imagem falante permanecer na tela. Novamente, o filme se coloca numa chave irônica, em
que o discurso de Milton sobre o cinema que os jovens queriam fazer se refere também ao próprio Meteorango Kid e a distância
de filmes mais experimentais do público em geral.
Outro elemento importante de análise do filme é o intenso uso da trilha sonora – por sinal, toda ela incorporada ao filme sem
que se pedisse autorização para os detentores dos direitos autorais, uma estratégia radicalizadora da própria apropriação,
que correu o risco de inviabilizar a existência do filme. Nesse sentido acompanhamos Lula e seus devaneios ao som de Objeto
Semi-Identificado e Volks, Volkswagem de Gilberto Gil ao lado de músicas de Carmen Miranda e Dalva de Oliveira, entre outros.
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Essas músicas fazem esse contraponto da influência devoradora e tropicalista que é ressaltada ao final do filme. Um vampiro
que come pipocas e depois chupa uma laranja percorre as ladeiras do pelourinho em busca de um pescoço, porém, perseguindo Lula de costas, não percebe que o mesmo é homem e o vampiro, outra figura emblemática do contexto pop, lamurioso,
senta-se no meio fio e come uma maçã com catchup em que é possível escutar trechos do discurso de “É proibido proibir”.
Resumindo, o filme Meteorango Kid trabalha com esses dois momentos, esses mais de cotidiano e esses que podemos chamar
de desejo por um outro imaginário. Chamamos assim pois são desejos que se conectam com essa juventude que absorve cada
vez mais os ideias de uma época: a recusa ao trabalho repetitivo e, em substituição, um trabalho mais ligado ao prazer, que
inclui o próprio fazer cinematográfico, o antiautoritarismo, a incorporação de demais ideologias da época, o uso de drogas, etc.
Além disso, o desejo por um outro imaginário se expressa em Meteorango Kid pelos próprios filmes com o protagonismo de
Tarzan e Batman, no contexto da avacalhação e da curtição. Em suma, expressões daquilo que Benedito Nunes irá chamar do
efeito terapêutico da antropofagia. Meteorango Kid, ao incorporar elementos da cultura pop via metalinguagem, não só ajuda
a construir esse imaginário do jovem urbano das grandes cidades, mas também parte para ataques satíricos e críticos aos
imperativos moral burguês autoritário e do trabalho “dignificante” e da luta de classes, bem como à imitação intelectual da
produção estrangeira, que aqui adquire contornos como aqueles da chanchada, da produção de algo novo e debochado a partir
da imposição de padrões advindos da colonização e da dominação cultural.
2. CONCLUSÕES
A análise de Meteorango Kid, sempre pensando nas apropriações de conteúdo pop nas obras, pode nos apontar algumas pistas
sobre os procedimentos antropofágicos utilizados pelo cinema marginal. Em primeiro lugar, eles nos mostram que esses conteúdos faziam parte inextrincável do imaginário jovem urbano que explodia com força nos anos 60, a cultura de massa entrando indelevelmente em nossa vida cotidiana. Claro, a relação com essa cultura pop, massiva, era cheia de tensões. Os cineastas
marginais não negavam o potencial opressor e colonizador dessa cultura, mas também pareciam saber que não há como fugir
dela. A solução, então, foi usar desse imaginário para seus próprios fins. Atualizando a antropofagia oswaldiana, eles pegam
essas tensões e as colocam em suas imagens. Usam os elementos pop para falar de seus desejos, da vontade de ter uma vida
mais livre, mais prazerosa. Como Lula utilizando-se do Batman para matar a figura burguesa, autoritária, representada por sua
família em Meteorango Kid. Assim, o filme usa desse imaginário pop, mas também o subverte, faz um diagnóstico dos nossos
traumas a partir dos seus personagens e universo, e também uma terapêutica, elabora resistências, se volta contra esse poder,
o atacam utilizando suas próprias ferramentas, debochando delas e da gente mesmo.
Assim, esses procedimentos intertextuais e antropofágicos que elencamos não apenas se apropriam do elemento estrangeiro,
retrabalhando-o em nosso contexto periférico, mas também, ao fazerem isso, se relacionam diretamente com os contextos
brasileiro e internacional, com a ditadura local e a explosão de movimentos e lutas jovens mundo a fora. Eles produzem subjetivações, novos modos de ser e de ver o mundo, que se confrontam com as linhas do saber e poder e as dobram para criar
o estofo de novas subjetividades coletivas, resistentes (DELEUZE, 1992: 140-141). Dessa forma, podemos ver que conceito/
procedimento da antropofagia guarda semelhanças inegáveis com o da subjetivação, afinal falamos de uma operação muito
semelhante, a de dobrar as linhas da cultura de fora, colonizadora, e produzir, através da nossa subjetividade brasileira, periférica, novas maneiras de ser e estar no mundo. E consideramos importante ressaltar que essa subjetivação que chamamos
de resistente não o é numa chave apenas negadora – é uma resistência positiva, no sentindo em que cria novas formas de
viver e experimentar a realidade. Ela vai buscar as brechas em uma cultura que há anos povoa nossos imaginários, modula
nossos comportamentos e impõe as ideias do capitalismo às nossas subjetividades, para, por dentro, usando de seus próprios
elementos, criticá-la – seja através da ironia ou da violência –, expor suas estratégias opressoras e criar novas formas de vida,
mais sujas e mais livres.
2.1. Pistas no contemporâneo
Encontramos algumas ressonâncias dos procedimentos estéticos antropofágicos marginais no audiovisual contemporâneo, a
maneira como certas obras atuais encaram o conteúdo pop global. Identificamos algumas pistas nesse sentido e, pensando
no pouco espaço que temos para a quantidade de filmes que poderíamos elencar, escolhemos um dispositivo metodológico
que tem relação com os filmes marginais que analisamos e que vai articular dois produtos bastante diferentes entre si, mas
que tem em comum a figura do super-herói Batman. O herói da DC Comics, hoje uma empresa subsidiária da corporação Time-Warner, é uma das figuras mais ubíquas da cultura pop, tendo dado origem a histórias em quadrinhos, desenhos animados,
séries de TV e oito filmes blockbusters próprios, entre muitos outros produtos. Mas não é só nesse território “oficial” que ele
circula. Como vimos há pouco, ele também é figura carimbada no cinema marginal brasileiro, aparecendo em Meteorango Kid,
na cena em que Lula se veste do herói, em Hitler III Mundo (José Agrippino de Paula, 1968), em que é pintado em um cenário,
em A Mulher de Todos e O Pornógrafo (João Callegaro, 1970) na forma de revistas em quadrinhos, etc.
As obras contemporâneas que se utilizam da figura do Batman são o filme Batguano (Tavinho Teixeira, 2015) e o vídeo Batman
Pobre (Carlos Medeiros, 2013). As duas obras, apesar de serem uma amostragem pequena, revelam maneiras diferentes de se
produzir o audiovisual contemporaneamente. Em Batguano temos um filme paraibano produzido principalmente para o circuito
cinematográfico tradicional: festivais e salas de cinema primeiramente, e só depois posto na internet, e com aporte financeiro
do Estado via editais de fomento à cultura. Já Batman Pobre foi produzido como performance nas ruas do Rio de Janeiro e
imediatamente postado na internet, passando em mostras como consequência da postagem online. Batguano teve aporte de
dinheiro público através de editais; Batman Pobre foi feito sem dinheiro, apenas com os equipamentos de gravação e equipe.
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Assim, essa escolha nos dá uma certa diversidade de abordagens, que não podem falar das relações entre antropofagia e o
cinema brasileiro contemporâneo como um todo, mas podem indicar algumas pistas de investigação.
Se eles têm diferenças, as duas obras também comportam semelhanças. Entre elas, a contextualização do homem morcego
em um cenário de pobreza e precariedade. Como os marginais, tanto Batguano quanto Batman Pobre pegam o personagem
e o colocam em cenários brasileiros e periféricos, trazendo com isso ironia e deboche, além de violência e choque. Batguano
coloca Batman e Robin no Brasil em um futuro distópico, onde uma grande peste transmitida pelas fezes de morcego faz com
que a dupla dinâmica tenha que fugir, pelo fato homem morcego ser associado à doença. Por isso, eles passam seus dias praticamente isolados, vendo TV, discutindo e andando de carro pela cidade. E produzindo vídeos pornôs gays. Assim, há elementos
de curtição, como a própria utilização da dupla dinâmica, a explicitação do homoerotismo e cenas mais livres e voltadas para
o prazer de filmar, como a que Robin dança ao som de uma música de Ney Matogrosso.
Batman Pobre não tem uma narrativa ficcional roteirizada, consistindo em imagens de um homem vestido de Batman em
uma manifestação contra o despejo da Aldeia Maracanã, em 2013, que acabou em conflito com policiais. Trata-se de uma
performance gravada, um happening em meio a cidade sendo registrado de forma livre pela câmera. Como em Meteorango
Kid, temos uma figura circulando pela cidade e assim desvelando os contextos sociais e políticos que situam o corpo do protagonista. Diferentemente do filme marginal, no entanto, em Batman Pobre não há separação entre cotidiano e fantasia, há o
próprio corpo que circula fantasiado. A figura do homem morcego aqui tem caráter irônico e satírico claro, provocando risos
com sua vestimenta que é basicamente uma sunga e uma máscara e capa feitas de sacos de lixo. De fato, Carlos Medeiros,
que dirigiu o vídeo e faz a performance, chama seu figurino de Parangolixo, numa referência aos Parangolés de Hélio Oiticica,
artista brasileiro que teve grande influência para a tropicália. Mas, para além da curtição, também há a violência policial das
manifestações que coloca o vídeo em relação direta com o contexto político da cidade do Rio de Janeiro às vésperas dos
grandes eventos que também significaram um enorme investimento do capitalismo mundial e da política nacional na cidade e
que acabou por fali-la. Segundo Medeiros, o vídeo “é um trabalho de ativação do espaço da rua, que faz a interação com o que
a pessoa pensa sobre o pobre. Dialoga com a questão da moradia, do preconceito e da homofobia por causa da vestimenta,
que provoca as pessoas”1.
Assim, ambos os filmes herdam do cinema marginal muitas dos seus procedimentos antropofágicos. Seja a partir de citações
diretas do seriado do Batman dos anos 60 aparecendo na TV que a dupla assiste em Batguano, seja a reprodução, referência
ao universo do herói, através do figurino estilizado em Batman Pobre, os filmes se apropriam do personagem para colocá-lo em
situações que se referem diretamente ao contexto brasileiro. Contexto político das manifestações de 2013 retratadas no vídeo
carioca e também da crise representativa e econômica que tinge o cenário desesperança do filme paraibano. Nesse processo
antropofágico, essas obras também encontram o prazer, seja o encontro com a ruas, a carnavalização do uso da fantasia no
ambiente urbano, ou a liberdade sexual, o gozo, a dança. Eles se fazem resistentes, então, pela via do confronto direto com o
poder, como nas manifestações, ou pela simples afirmação da existência de um estilo de vida, cheio de problemas e potencialidades. Como dissemos, essas são apenas pistas, caminhos que os filmes trilham, mas que já mostram potencial para entendermos as produções de subjetividades atuais que se dão através do audiovisual, as formas com que a antropofagia enquanto
procedimento pode ser usada como diagnóstico e terapêutica também de nossos tempos.
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RESUMO
O presente texto trata de apresentar pontos de análise acerca de como pensar a imagem no campo das artes visuais, tendo
em vista a produção imagética, apontando as tecnologias digitais. Tem-se para esta reflexão, embasamento nas idéias de Gottfried Boehm, o qual levanta questões essenciais sobre a dualidade e sentidos produzidos pela imagem. Para tal, abordam-se
as questões do “giro icônico” e a “lógica da mostração” referida pelo autor e sua relação com a produção poética no campo artístico, através de exemplos da área. Além do teórico, outros autores contribuem para complementar as reflexões, destacando
aspectos importantes para a arte atual.
Palavras chave: Artes Visuais. Arte e Tecnologia. Imagem Analógica e Digital. Gottfried Boehm.
1. INTRODUÇÃO
Na sociedade atual as mensagens não provêm apenas da linguagem escrita ou falada, elas também podem vir das imagens,
as quais refletem inúmeras ideias e conceitos em que podem variar os significados, de acordo com o repertório de cada
visualizante. O mundo vive a civilização da imagem como um fenômeno cultural importante, ou seja, uma época de intensa
visualidade, na qual cada vez mais se percebe o mundo por meio de imagens. Atualmente vive-se a era da chamada cultural
visual, em que podem ser vistas imagens por todas as partes, sendo que estas contêm mensagens que, muitas vezes, influenciam mais do que textos. Esta influência se reflete na cultura e no modo de pensar de uma sociedade, pois as imagens
podem influenciar em todos os aspectos.
A maioria das informações que se recebe chega através de imagens, algo produzido, inclusive, pela saturação de imagens.
(Araújo e Oliveira, 2012) a imagem direciona os olhares para os dias atuais, percebe-se uma multiplicidade dessas imagens, das mais diversas formas, que necessitam de uma melhor abordagem e entendimento da linguagem visual, em seu
contexto, independente dos meios ou materiais em que foram produzidas, sendo por meio de impressos ou mesmo em
equipamentos audiovisuais/ tecnológicos.
Para o campo das artes visuais, a imagem é parte intrínseca das manifestações artísticas. É ponto de partida e motivo de
toda a produção de visualidades no seio da cultura. A história humana, balizada através dos produtos da cultura material
ao longo do tempo, evidencia o legado e a essencialidade da produção de imagem a partir de contextos socioculturais
diversos. Nesse conjunto de produções, grande parte das manifestações culturais foi expressa imageticamente através de
obras artísticas que marcaram épocas, traduzindo seus simbolismos e crenças.
A produção artística contemporânea, mais especificamente a que está ligada às tecnologias, é considerada recente no
contexto da arte. Os computadores e as redes digitais estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano e a utilização das
tecnologias no campo das Artes Visuais leva gradativamente os artistas a incorporarem tais recursos em suas pesquisas e
na produção imagética presente nas distintas manifestações artísticas.
Por sua vez, no campo da arte e tecnologia encontram-se diferentes terminologias que unem estas duas áreas, cujo entrecruzamento intitula-se hoje de ‘artemídia’, termo utilizado para designar a criação artística vinculada a diferentes mídias e
às novas tecnologias. No Brasil, Arlindo Machado, pesquisador, professor e curador de arte, aborda a questão, lembrando
que a expressão vem do termo similar em língua inglesa “media arts”. Segundo o pesquisador, tal área abrange quaisquer
experiências artísticas que utilizem os recursos tecnológicos, seja no campo da eletrônica, da informática, da engenharia
biológica (Machado, 2007, p. 7).
O autor acrescenta que, no caso brasileiro, as pesquisas em ‘artemídia’ iniciam em 1950, com Abraham Palatnik – que
investiga a arte cinética - passando por outras expressões - como a música eletroacústica de Jorge Antunes - e, após, com
Waldemar Cordeiro, introduzindo o computador na realização de produções artísticas. Neste momento, (Machado, 2007,
p. 50), as manifestações nacionais no campo artístico começam a estar de fato em sincronia com o que estava sendo produzido em outros países. Assim, o artista Waldemar Cordeiro, vinculado à arte concreta, investiga a produção de imagens
digitais, incorporando ao seu trabalho e, paralelamente, organizando eventos internacionais de discussão sobre o assunto
como o Arteônica (Machado, 2007, p. 52)
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As tecnologias contemporâneas, novas tecnologias, novos meios, tecnologias digitais: são diversas as definições terminológicas atribuídas ao fenômeno do emprego da tecnologia na cultura contemporânea. (Venturelli, 2004, p. 11), considera
que “por novas tecnologias entendemos a fotografia, o cinema e o vídeo e, por tecnologias contemporâneas, as computacionais”. O computador, a internet e as mídias tecnológicas oferecem recursos diversificados, de maneira interdisciplinar,
podendo desenvolver e envolver várias áreas da arte, criar e editar imagens, conhecer e redigir roteiros de peças teatrais,
escutar música, assistir filmes e espetáculos, visitar museus e exposições virtuais, interagir com obras de arte.
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE IMAGEM DIGITAL
Edmond Couchot, em seu livro “A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual” do ano de 2003, traz alguns apontamentos relevantes sobre o desenvolvimento tecnológico juntamente com as práticas artísticas. O autor faz uma análise
dos processos de automatização das técnicas de produção imagética desde a perspectiva renascentista até o advento da
tecnologia numérica.
Neste sentido, vale lembrar que a produção de imagens também avança com as tecnologias e com pensamentos tecnológicos de seus artistas em seus tempos. Como exemplo, elucida-se o caso do Movimento Impressionista que se caracterizou
por uma nova concepção da pincelada na Pintura, fazendo com que o olhar do espectador seja intimado a participar. Uma
participação perceptiva do observador é de importância para que a composição se complemente, já que a retina deve fazer
a síntese ótica das pinceladas, tornando possível a fusão ótica à distância. Assim, também passa a ser essencial na “história” do quadro não somente a forma do agenciamento das figuras, mas a maneira pela qual a própria pintura funciona.
Assim como a experiência perceptiva alavancada pelos pintores impressionistas, (Couchot, 2003) aponta outros movimentos artísticos que uniram a produção imagética da pintura com as pesquisas científicas de sua época e com as tecnologias
emergentes (mesmo de comunicação, como a TV e o vídeo), colaborando e trazendo elementos decisivos para a formação
de novos tipos de imagens, de cunho eletrônico e digital.
Nesta perspectiva, vale ressaltar que a arte digital tem a capacidade de alterar a natureza dos elementos constituintes da
imagem tornando-a permeável a elementos estranhos a ela tais como o som, o texto ou a algoritmos e circuitos eletrônicos
e, como o define (Couchot, 2003), é uma arte híbrida por excelência, em proximidade com os cruzamentos genéticos próprios à biologia, uma vez que age no nível da morfogênese da imagem.
A arte numérica, segundo Couchot, é uma arte da hibridação, entre as próprias formas que constituem a imagem sempre em
processo e entre dois espaços possíveis – diamórficos, meta-estáveis, autogerados. Segundo ele, a hibridação ocorre entre
todas as imagens, inclusive as imagens óticas, a pintura, desenho, fotografia, cinema e televisão, a partir do momento que
se encontram numerizadas. Assim, as possibilidades de hibridação podem ocorrer entre as próprias imagens analógicas,
entre as imagens analógicas e digitais, e entre as próprias imagens digitais.
Sendo assim, a aspiração de se fazer arte indiferente da técnica ou de materiais encontra estímulo nas práticas artísticas
numéricas, pois elas proporcionam várias formas de hibridação. Como exemplo, nos trabalhos da artista e pesquisadora
brasileira Sandra Rey, percebe-se a hibridação no seu processo de criação através do entrecruzamento que a artista faz a
partir das fotografias manipuladas em software de edição de imagens. Depois de fotografadas, as cenas são digitalizadas e
retrabalhadas, criando assim uma nova imagem híbrida. A obra apresentada pela artista resulta em uma série de trabalhos
com fragmentos extraídos de fotografias, sobrepondo-se em camadas: “trata-se de uma tentativa pelos meios virtuais e
materiais (plásticos) de desconstruir imagens do mundo à procura de outras percepções que possam aí estar contidas”.
Embora inserida na pesquisa em arte e tecnologia, seu processo artístico iniciou na gravura, perpassou pela pintura e pelo
desenho. Em suas pinturas utilizava diferentes materiais como pigmentos, carvão, nanquim, verniz, entre outros. Tal percurso, segundo a artista, propiciou o início do processo de desconstrução de imagens.
Neste âmbito, vale dizer que a fotografia, surgida no século XIX é considerada por muitos pesquisadores como o ponto
de partida para o estudo e a aproximação da arte com as tecnologias. Mas a utilização de tecnologias para a produção de
imagens não é algo recente, cada período da história da arte foi marcado por algum feito, por exemplo, os corantes, a tinta
a óleo, a câmera obscura e assim por diante.
A utilização das tecnologias cada vez mais avançadas para a produção de signos imagéticos vem transformando o processo de produção, quanto à forma de se perceber as imagens e consequentemente o mundo em que elas estão inseridas. Os
artistas contemporâneos reinventam e mantem o fulgor dos meios e das linguagens legadas pelo passado. (…) é sempre
possível continuar fazendo escultura, pintura a óleo, fotografia, reinventando esta continuidade. A fotografia digital proporciona várias manipulações, e cabe ao artista utilizar programas que possibilitem pesquisar estes recursos. (Couchot, 2003)
aponta que os “defensores da fotografia concordam todos sobre um ponto em comum: a qualidade essencial do criador é
a individualidade”.
Remetendo ao trabalho de Sandra Rey anteriormente citado, destaca-se que se caracteriza pela experimentação, pelo uso
de inúmeros recortes e sobreposições de imagens decorrentes da fotografia digital, a qual permite justaposições e hibridação. A artista desenvolve uma produção vinculada à pesquisa de processos híbridos que entrecruzam a fotografia com procedimentos digitais de tratamento de imagens por computador. No conceito defendido por Edmond Couchot, a hibridação
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só é possível a partir do momento em que as imagens encontram-se numerizadas, ou seja, a produção das imagens pode
surgir de uma pintura, um desenho, uma fotografia, por exemplo, desde que essas sejam de alguma maneira inseridas no
computador, ou seja, digitalizadas. As obras ainda mostram que uma imagem pode ter muitos significados, e a variação de
interpretações depende do olhar e da experiência social de cada espectador.
3. PENSANDO SOBRE A IMAGEM
Toda a imagem induz a pensar. Provoca e instiga, propõe e discute. Revela, mostra, mas também pode velar. Singular, simples ou em associações com outras imagens e contextos, faz pensar, carrega em si um pensamento ou pensamentos. Ganha
autonomia e status de sujeito. Neste sentido, no dizer de Georges Didi-Hubermann em 2006 - filósofo e historiador de arte
- é necessário inquietar-se diante de cada imagem, desdobrando-a, captando as polissemias dela advindas. Na concepção
de (Boehm, 2015), historiador e filósofo alemão, pensar a imagem envolve refletir sobre a relação entre as imagens e aquilo
que mostram, pois para o autor a lógica das imagens é uma “lógica da mostração”. Referindo que as imagens colocam algo
sob os olhos de quem olha, dão a ver algo, Boehm também afirma que a realidade da imagem se revela plurívoca - o que tem
vários valores ou sentidos - e também ubíqua - que está ao mesmo tempo em toda a parte.
Pensando um pouco mais sobre essa imagem, sua constituição e efeitos, segundo o que comenta (Varas, 2012, p. 719) um
fato relevante para que ocorresse uma virada icônica das imagens, seria o desenvolvimento das tecnologias de produção
das mesmas. Desde a aparição da fotografia até as imagens digitais, assim como as possibilidades de sua produção, reprodução, multiplicação e disseminação, o mundo da imagem se transformou. Segundo (Boehm, 2015), a partir dos anos 80,
com a tecnologia digital, as imagens tornam-se uma ferramenta de conhecimento (nas Ciências) e, consequentemente, as
imagens tornam-se meios de comunicação cotidianos que começam a suplantar a linguagem.
Na tentativa de compreender a imagem em si, Boehm questiona o porquê um projeto de uma epistéme icônica ou “giro
icônico” apareceu somente dois mil anos depois da fundação de uma filosofia da linguagem, ou seja, um conhecimento
através da imagem, onde a existência de um tipo de pensamento figurativo e icônico das imagens não se faz necessário
traduzir via linguagem conceitual. Complementarmente a esta ideia, uma lógica própria da imagem, de um lógos icónico
não subordinado a nenhum caso verbal (Varas, 2011, p. 37), ou seja, as imagens não mais necessitam de uma linguagem
textual para se fazerem entender, não dependendo, assim, de um princípio exterior. Uma lógica intrínseca delas mesmas,
ou seja, naquilo com que geram sentido a partir delas próprias, uma soberania, sua materialidade são características para
a lógica dessa virada icônica.
(Alloa, 2015, p. 07) diz que as pessoas estão expostas às imagens, e que interagem com elas, porém teriam dificuldades em
responder, se questionadas, sobre o que seria uma imagem. No contexto diário das pessoas, as imagens com as quais se
deparam - seja andando pela rua, assistindo televisão ou sentadas em frente ao computador - constantemente, passam tão
aceleradamente e vertiginosamente que não são percebidas do porquê de sua atratividade. Na publicidade, na concepção
de um objeto, em todas as formas de lazer dos centros comerciais, na arquitetura, no layout das cidades, mas também nos
sonhos, onde se constroem identidades, as imagens compõem uma grande parte dos significados. Isto traduz não somente
na abundância de fenômenos icônicos, mas no fato que as imagens, em seu entorno, rodeiam e excedem sem ser frequentemente mesmo o objeto de uma atenção direta (Varas, 2012, p.718).
Considerando que as imagens não necessitam de uma linguagem verbal, ou então elas podem ser reduzidas de sua supremacia e consideradas, por Boehm, como imagem-cópia ou até mesmo secundária, sendo assim elas equivaleriam a
um pleonasmo, ou redundância mostrativa, tais imagens não teriam em si uma força. As imagens produzem sentido, sem
a responsabilidade de fazer uso das regras de predicação, da atribuição de um predicado a um sujeito, ao contrário, as
imagens dão acesso ao que se poderia chamar de um “pensamento com os olhos”. A equivocidade das imagens fez com
elas fossem excluídas do lógos, considera Boehm, pois o lógos foi reduzido a uma lógica proposicional do tipo linguageiro.
Correlacionando a imagem, o autor fala em predicação, a qual torna-se assim, um modelo de todo sentido autêntico permitindo estabelecer sem equívocos o que é e o que não é. As imagens acabam sendo somente participantes da linguagem: um
lógos icônico permanece inconcebível. Porém a figura da diferença icônica abre uma outra perspectiva, fazendo com que
este preceito seja quebrado.
(Samain, 2012) refletindo sobre as imagens, ressalta que vem se desenvolvendo a ideia de que as imagens incitam uma
relação entre o que mostram, o que dá a pensar e o que se recusa a revelar. As imagens que se mostram oferecem algo para
pensar, seja ela um desenho, uma escultura, uma fotografia, uma pintura, uma imagem eletrônica. Outra incitação da imagem é o fato de toda imagem veicula pensamentos, ou seja, toda imagem leva consigo algo do objeto representado. No caso
da pintura, o que o pincel, ao deslizar a tela, traçou; no caso da fotografia, o que a luz se encarregou de inscrever. Samain
ainda complementa: “Veicula além de uma figura, mas também, por um lado, o pensamento do pintor ou do fotógrafo, e de
outro o pensamento de todos aqueles que olharam para essas figuras, todos esses espectadores que, nelas, “incorporaram”
seus pensamentos, suas fantasias, seus delírios e, até suas intervenções, por vezes, deliberadas” (Samain, 2012, p. 22).
As imagens também podem ser formas que se comunicam, dialogam. Ao combiná-las a um conjunto de dados sígnicos ou
ao associá-las com outras imagens, elas se convertem em uma forma que pensa, independente de seus autores ou espectadores. Conforme (Samain, 2012, p. 23) a “imagem tem vida própria e um verdadeiro ‘poder de ideação’ - isto é, um potencial
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intrínseco de suscitar pensamentos e ideias”. Assim como em uma frase verbal ao se associar o sujeito com adjetivos,
verbo, pronomes, são capazes de fazer surgir e propiciar o surgimento de ideias, ou “movimento de ideias”.
4. BOEHM E A MOSTRAÇÃO NAS IMAGENS
Refletindo sobre a dimensão mostrativa das imagens, alguns aspectos são destacáveis. Tal como o que diz que a lógica das
imagens não pode se resumir a uma gramática icônica, ela implica nos corpos aos quais elas se mostram e pelos quais elas
podem se mostrar. Outro aspecto estabelece que a imagicidade não depende em nada do objeto representado. As imagens não
são simples representações demonstrativas de uma significação já constituída em outro lugar, são, ao contrário, mostrações
originárias.
As imagens exibem, no seu funcionamento, o fundo dêitico1 de toda expressão, igualmente à linguagem discursiva, as imagens
nos ensinam alguma coisa sobre o fenômeno expressivo em geral (Boehm, 2015, p. 32).
Boehm ainda discorre dizendo que as imagens são, ao mesmo tempo, mais e menos do que a linguagem discursiva. Menos,
porque elas não podem pretender a generalização descontextualizada da linguagem, e mais, porque elas tornam evidente uma
lógica que não é mais restrita à dimensão opositiva dos signos. A linguagem não é feita somente de palavras, elas podem vir
acompanhadas de gestos ou entonações. Gestos constituem um sistema que surgiu anteriormente às palavras, ou seja, antes
de desenvolver uma linguagem estruturada o homo sapiens se serviu de comunicações gestuais e visuais.
O gesto e a imagem se encontram em um potencial dêitico. Pensar a imagem significa pensar a unidade sempre em tensão
entre o olho, a mão e a boca. Quando se contemplam as imagens, orienta-se com a ajuda de diferenças dêiticas tais como alto/
baixo, direita/esquerda, aqui/lá, próximo/distante – sempre em função do olhar do espectador.
Os gestos, quase que inconscientes e intrínsecos, acompanham a linguagem verbal e são ornamentos extrínsecos do corpo
para indicar expressão. A gesticulação entre as pessoas - sejam elas por diferenças culturais, por idade, por sexo ou classe
social - por vezes discreta ou silenciosa, constitui o fundo de nossa comunicação, de atos significantes. Os gestos mostram
alguma coisa onde não se trata tanto de um gesto de indicação explícita ou consciente. Os gestos se afastam do corpo e se
voltam em direção a ele, em um vai e vem incessante no qual estabelece um espaço visual. A atitude do corpo e o discurso dos
gestos se religam, para poder se distinguir. O corpo é o fundo continuado para os gestos que vão e vem. Os gestos mostrando
e o corpo se mostrando instalam uma relação entre falante e significante (Boehm, 2015, p. 33).
Observar em uma obra, os gestos mostrando e o corpo se mostrando se instaura uma relação entre falante e significante.
Para exemplificar a lógica da mostração, menciona-se uma obra de Albrecht Dürer2, “Jesus entre os Doutores”, executada em
Veneza, durante a segunda visita do artista à Itália. Na obra, no ponto central tem-se uma rosácea gestual, quando o artista
dá corpo a uma espécie de agón3 intelectual onde tudo se dá e se entrelaça mutuamente em um corpo a corpo inextricável. O
gesto de indicação aponta em direção ao que não está presente, o gesto mostra sua própria condição de intricado, seu próprio
retorno sobre si mesmo, sua reflexividade.
Dürer retrata seis rabinos formando um círculo no qual a figura central é a do jovem Cristo (Figura 1). As mãos de um dos rabinos e de Cristo criam o foco visual da composição devido à sua posição e à sua natureza altamente dinâmica e volumétrica.
As figuras e a posição de suas cabeças de encontro a um fundo quase inexistente relacionam este trabalho à pintura italiana
do século XV, mas as distorções caricaturais da face do rabino com a touca branca na direita sugerem Leonardo da Vinci. Há
um tipo de contraste entre duas figuras, as centrais, beleza e feiúra, juventude e velhice. A pintura é assinado no pedaço de
papel pintado no primeiro plano que também tem a frase latina “trabalho executado em cinco dias”, o tempo que Dürer pode
ter tomado para produzir esta composição, não incluindo os estudos preparatórios para as mãos, livros e rosto de Cristo. A
composição está no Museu Thyssen-Bornemisza em Madrid na Espanha e é datada do final de 1506 e início de 1507 (Museo
Thyssen, 2017).
Inúmeros artistas insistiram sobre a dimensão gestual em suas obras. (Boehm, 2015) trata aqui como mera especulação,
porém na história da arte esta dimensão gestual em obras tem uma progressão na questão da mostração, seja como tema ou
motivo em direção à mostração como princípio operador.
Na medida em que se imerge na imagem, o que ali está representado se sobressai como aspecto visual, como aquilo se mostra,
em uma palavra: o que mostra, a imagem em sua ocorrência, mostra-se como alguma coisa se mostra, e ao dar a perceber, a
imagem gera um sentido.

1. O linguista austríaco Karl Bühler (2001 [1934]) estabeleceu o papel essencial dos dêiticos para a linguagem, no espaço motor do gesto, com seu vai e vem,
se estabelece já a diferença entre “aqui” e “lá”. Bühler chamou de partículas mostrativas, quer dizer, aqui/lá, eu/você, isto/aquilo, essas partículas fundam e
estruturam um “campo mostrativo” da linguagem (Boehm, 2015, p. 31).
2. Dürer foi o principal representante da arte renascentista alemã (Museo Thyssen, 2017).
3. Termo proveniente do grego ágon, que significa luta, competição, disputa, conflito, discussão, combate, jogo, e que tem as suas raízes na Antiga Grécia
(CEIA, 2017).
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Figura 1: Jesus entre os Doutores

Fonte: Albrecht Dürer, 1506. Museu Thyssen

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao conduzir os olhares para os dias atuais, percebe-se uma pluralidade de imagens, das mais distintas formas, que necessitam
de uma melhor abordagem e entendimento da linguagem visual, em seu contexto, independente dos meios ou materiais em
que foram produzidas, sendo, ou por meio de impressos, ou mesmo em equipamentos audiovisuais/tecnológicos.
Na produção de imagens e as manifestações artísticas em que estão inseridas, no contexto contemporâneo, cada vez mais
podem ser vivenciadas novas descobertas e procedimentos que contribuem para a expansão da produção e criação vinculadas às tecnologias computacionais, mas nem por isso as técnicas tradicionais, como a pintura e o desenho, perdem seu valor
artístico. Pelo contrário, a fotografia e o vídeo proporcionam novas possibilidades de ampliar as propostas artísticas tradicionais, criando outras formas de recepção e circulação das produções imagéticas digitais e/ou imagens híbridas, impulsionando
ainda mais seus processos de criação e produção de sentido, em contato com a cultura.
Como aspecto visual, remetendo às reflexões de Boehm, a imagem, em sua circunstância, mostra alguma coisa, ou então
mostra como alguma coisa se mostra. Devido a isso, as imagens geram um sentido e constituem, assim, campos de potencialidades para o artista.
Objetiva-se este estudo acerca do pensamento sobre a imagem e que elas são produzidas para se comunicar, tendo em vista
que as imagens fazem parte de um sistema ao qual estão conectadas; igualmente remetendo ao contexto em que estão inseridas, à relação com quem as desenvolveu e com quem as contempla; elas estão localizadas em um substrato material onde
se encarnam.
Dessa forma, conclui-se que as imagens apresentam uma insistência, até uma persistência, a qual frequentemente sobrevive
à vida biológica do cérebro que as concebeu. A imagem é capaz de ideações – suscitar ideias – da mesma forma que se
reconhece a frase escrita. As imagens, os sons e os gestos constituem o princípio da comunicação humana. Entende-se que
a leitura de imagens, assim como a da linguagem falada e escrita, relaciona-se diretamente com o estudo do “alfabetismo”
visual, possibilitando a busca não apenas da compreensão e comunicação de informações ou ideias, mas também, da codificação e decodificação de elementos figurativos presentes nas imagens, fundamental para o ato de se comunicar visualmente
na sociedade atual. Assim, tanto quanto a linguagem discursiva, as imagens se comunicam, podendo se mostrar sem o auxilio
de uma verbalização de palavras.
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RESUMO
A discussão que realizo neste artigo é parte da minha investigação de doutorado, atualmente em andamento. Reflito sobre as
questões relativas a memória, história e transformações do tambor de crioula, considerado patrimônio cultural brasileiro devido
sua imaterialidade que faz com que seja reconhecido como um bem singular e, com base na minha perspectiva, relaciono com o
campo de estudo das performances culturais e enfatizo o mesmo enquanto uma visualidade popular. Apresento essa performance que mescla atividades culturais com aspectos profanos e religiosos e utilizo como metodologia a abordagem cartográfica.
Palavras-chave: Tambor de Crioula; Patrimônio Imaterial; Resistência; Memória; Visualidade Popular.
RESUMEN
Tambor de crioula: Historia de resistencia y memoria cultural
La discusión que despliego en este artículo hace parte de mi investigación doctoral, actualmente en ejecución. Reflexiono sobre asuntos relacionados con la memoria, historia y transformaciones del tambor de crioula, considerado patrimonio cultural
brasileño debido a su inmaterialidad, la cual hace que sea reconocido como un bien singular y, con base en mi perspectiva, lo
relaciono con el campo de estudio de las performances culturales, enfatizando este en cuanto visualidad popular. De ese modo,
presento en este texto dicha performance que mezcla actividades culturales con aspectos profanos y religiosos, además de
mis acercamientos a ellas por medio de un abordaje cartográfico.
Palabras clave: Tambor de Crioula; Patrimonio Inmaterial; Resistencia; Memoria; Visualidad popular.
1. O TAMBOR DE CRIOULA COMO OBJETO DE PESQUISA
O interesse pelo tambor de crioula, manifestação cultural típica do Maranhão, enquanto performance cultural e visualidade
popular surgiu na fase adulta. Contudo, a relação com o objeto de pesquisa deu-se desde a infância, quando criança, fui levada
pela minha mãe para ver as apresentações culturais nas festas juninas, observei as mulheres dançando com suas saias rodadas e floridas nos arraias da minha cidade natal, Chapadinha1. Não compreendia ao certo essa performance, mas fascinava-me
e povoava o meu imaginário pensar naquelas mulheres com saias estampadas realizando movimentos sensuais.
Na escola pública onde estudei, o ensino fundamental e médio, tive a oportunidade de experienciar como dançante e não somente como espectadora algumas manifestações culturais comuns na minha região como: o tambor de crioula, dança do côco
e a quadrilha. Durante o período das festas juninas aprendi de modo superficial, na escola, sobre as manifestações culturais de
caráter popular como danças e comidas típicas do Maranhão. Assim, tive uma infância marcada pelas visualidades do popular,
de encantamento e imaginário aguçado pela vivência das tradições populares
A importância desse primeiro contato com o rito durante as aulas de arte me possibilitou compreender essas atividades culturais, mesmo não sendo um conhecimento aprofundado que me permitia amadurecer as particularidades, contudo as aulas
sobre e desde o tambor de crioula fazia-me perceber a importância desse rito e de outros para a minha região. Foi na época da
faculdade em 2004, na ocasião cursava Licenciatura em Educação Artística na Universidade Federal do Maranhão-UFMA, que
tive a oportunidade de conhecer a cidade de Alcântara, localizada no interior do Maranhão próximo a cidade de São Luís no
Maranhão e a festa de tambor de crioula voltada para São Benedito, considerado o santo protetor dos negros.
Ainda como graduanda em arte fui apreciar a festa de louvor a São Benedito que acontece, anualmente, na cidade de Alcântara e algumas questões do ritual me chamaram a atenção. Foi com base nessas inquietações que surgiram as perguntas
que norteariam a investigação, bem como este artigo: quais singularidades possuía o tambor de crioula? Qual a relevância da
mulher nessa prática que é instaurada e restaurada? De que modo apresentam-se as particulares que constituem esse rito
que é patrimônio imaterial como parte do escopo dos estudos das performances culturais e como uma visualidade popular?
As perguntas eram complexas, contudo, considerei necessária para reflexões sobre a temática para melhor compreensão dos
contrastes e conflitos. Conscientizei-me da amplitude e desdobramentos que tais questionamentos podiam gerar e fiz a opção
neste material de esboçar as particularidades desse rito e algumas conexões com o campo de estudos das performances
culturais, bem como a compreensão do que seria visualidade popular. Além do que já foi exposto, também considerei ser ne-

1. Cidade localizada na microrregião do Maranhão, sua extensão é de aproximadamente 3.247 km² e, atualmente, segundo o senso do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística possui uma polução de mais de 70.000 habitantes.
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cessário refletir os modos de salvaguardar esse patrimônio imaterial visto a dificuldade de trabalhar com os bens simbólicos,
com questões relativas a identidade materializadas a partir do gesto, do ato do fazer.
Antes de aprofundar a discussão entendi ser pertinente esclarecer que as visualidades, com ênfase no tambor de crioula, tem
sua raiz na história e memória da construção identitária do Maranhão. A mesma foi construída ao longo do tempo e influência
na construção imaginária do que são as práticas tradicionais populares para aqueles que vivenciavam o ritual e apreciavam.
A visualidade se constituiu, nessa manifestação popular, a partir do modo apresentavam-se no contexto social tecendo novas
formas de saberes, assim o popular também é o modo como observamos essas manifestações por meio do dito e não dito, da
forma como percebemos a visualidade.
2. PATRIMÔNIO IMATERIAL. RESISTÊNCIA. TRADIÇÃO POPULARES
O tambor de crioula, prática cultural de origem afro, foi considerado Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro em 18 de junho
de 2007 e dessa forma foi inscrito no livro de registro como um bem singular pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN. Desse modo foi entendida como uma manifestação que representava parte da identidade cultural do Maranhão, visto a diversidade de práticas culturais populares existentes na região.
Figura 1. Fotos de arquivo Instituto Luiz Gama em Comemoração ao dia do Folclore

Fonte: http://institutoluizgama.org.br

O processo de pedido de patrimonialização foi realizado em conjunto pelo então prefeito, o Senhor Tadeu Palácio, a Comissão
de Folclore Maranhense – CFM e o Conselho Cultural do Tambor de Crioula do Maranhão. A abertura do processo foi somente a
primeira etapa que seguiu da realização do dossiê, bem como outros documentos para que essa expressão fosse reconhecida
como patrimônio imaterial.
Já passou-se dez anos da inscrição desse patrimônio imaterial no livro das expressões culturais e compreendi ser interessante
(re)pensar e/ou discutir sobre a manutenção do rito para preservação e, dessa forma, pensar em modos de dar continuidade
a esta atividade no estado. No que concerne as pesquisas realizadas sobre o tema, ainda é considerado pequeno o número de
estudos sobre esse rito de origem africana. A construção de saberes escritos seria importante como forma de manutenção do
rito, de suas particularidades para que outros pessoas da comunidade, do estado, país, bem como de outros países possam
entender as nuances dessa atividade cultural que pode ser observado na figura 1.
O modo como o conhecimento passou para outras pessoas da comunidade que são praticante do ritual de tambor de tambor
de crioula, vinculados aos terreiros de umbanda no Maranhão, deu-se por meio de narrativas orais, no qual os participantes são
iniciados ainda quando crianças. A outra via de aprendizagem da prática do tambor de crioula aconteceu por meio do fazer, da
observação da dança em espaços diversos, quer fossem nos terreiros ou em arraias.
A patrimonialização do tambor de crioula foi uma forma de reconhecimento da relevância desse rito para o estado. O mesmo
tornou-se atração turística para a região, o que impactou na economia e no modo como o rito é percebido pela sociedade. O
turismo no estado tornou-se um viés de renda, mas compreendi a necessidade de entendimento do impacto desse processo
para essa manifestação cultural, sobretudo, para os envolvidos no ritual.
Para a compreensão dessa manifestação cultural como visualidade popular considero necessário a deslocalização do olhar
para perceber heterogeneidade se apresenta nessa manifestação revelando a história de resistência de uma categoria. Segundo Hernández (2011) os estudos da cultura visual possibilitou a compreensão da diversidade cultural por meio de um olhar
crítico objetivando a construção de uma sociedade igualitária, favorecendo discussões sobre questões sociais, étnicos, raciais
e de gênero. Dessa forma, mesmo as práticas tradicionais populares foi um terrenos para consolidação das relações de poderes que se fez presente criando conflitos de interesses entres as classes sociais.
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Essa prática cultural tradicional, que ao longo da história foi considerada marginalizada, marcou de modo negativo o grupo
social cujo participantes eram principalmente pessoas de origem pobre e negra. Assim “os costumes, os modelos de comportamento, a religião e a própria cor da pele foram significativos como handicaps negativos para os negros pelo processo
socializante do capital industrial” (Sodré, 1998, p. 14).
A partir de pesquisas percebi que não se sabia ao certo de quando data a origem de tal prática no estado, contudo foi possível
dizer que os primeiros registros encontrados foram do início do século XIX. Também não foi possível definir a região especifica da
África de onde veio o tambor de crioula. O ritual foi trazido por escravos de diversas regiões como: Costa da Mina, Angola, Guiné.
Embora não seja possível apurar com exatidão as origens históricas do tambor de crioula, na memória dos brincantes mais
velhos e em fontes históricas, podem se encontrar registradas, desde o século XIX, referências a cultos religiosos concebidos como formas de lazer, devoção e resistência (Figueiredo & Oliveira, 2012).

A memória se constituiu como elemento relevante para meu processo de investigação, pois possibilitou-me compreender
o tambor de crioula que enquanto performance cultural que revelou em sua essência traços da relação de um determinado
grupo que foi pertencente as camadas sociais mais pobre e o conflito religioso, no qual os praticantes de cultos afro podiam
ser acusados de feitiçaria. A pesquisa de doutorado trouxe-me, também, as questões não visibilizadas nas apresentações
das rodas de tambor de crioula e tomei como referência os apontamentos relativos a memória e esquecimento para falar
sobre esse manifestação. Assim, a concepção de “preservação e poder” resultou do fato de aceitar saberes relativos ao que
Chagas (2005), considerado “um terreno de litígio”. O mesmo considerou que a condição de poder, na grande maioria, foi
também contraditória pois provocou memória e esquecimento e ao mesmo tempo preservação e destruição, no que tange
a imaterialidade.
Nesse sentido, a memória, o esquecimento e o poder não se limitou a discussão de patrimônio imaterial, pois envolvia todas
as questões acerca da patrimonialização e dos bens patrimoniáveis, ou seja tratou-se dos bens materiais e imateriais. Na
discussão sobre o tambor de crioula e a memória, como um elo significativo entre o tempo e a construção da história desse
rito, corroborei com Halbwachs (2004) quando ressaltou que “nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembranças pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só
nós vimos. É porque, em realidade, nunca estamos sós” (p. 30).
No caso do tambor de crioula, envolvia um patrimônio imaterial cujos elementos em jogo eram relativos aos bens simbólicos,
que por sua vez representou a identidade cultural de um estado que reconhecia a existência de um grupo e de sua prática cultural que sobreviveu às margens da sociedade, ou seja, “o tambor de crioula é uma atividade ritual, praticada por determinada
camada social, como divertimento e pagamento de promessas.” (Ferretti, 2002, p.15-16)
A roda de tambor pode ser configurada pela existência de alguns elementos fixos, bem como por rituais e comportamentos
que são instaurados e restaurados a cada apresentação. Assim os participantes, acendiam uma fogueira, pois a mesma era
utilizada para aquecer e afinar os tambores que, em sua grande maioria, eram instrumentos revestidos de couro de animais.
Durante uma roda as parelhas2 não podia deixar de ecoar, bem como as matracas3 que eram utilizadas por alguns grupos de
tambor. Alguns elementos como as matracas, eram menos comuns, nas rodas de tambor de crioula contudo existiam grupos
que optavam pela utilização desse instrumentos, que eram dois pedaços de madeiras e quando batidos produziam os sons e
acompanhavam as batucadas dos tambores, conforme figura 2.
Figura 2. Fotos de arquivo do Iphan/elementos do tambor de crioula

Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/63/

2. Conjunto de instrumento que compõe a roda de tambor: tambores grandes e menores; matracas que são bastões de madeira etc. A escolha da parelha
sempre vai depender da escolha do grupo de tambor, visto que nem todos os grupos usam matracas, mas os tambores são essenciais.
3. Instrumento confeccionado de madeira que é usado por alguns grupos de tambores de crioula e, também, pelo boi de sotaque de matraca.
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As mulheres, conhecidas como coreiras, com suas vestimentas de saias rodadas de chitão, faziam a evolução e dançavam em
forma circular efetuando movimentos considerados sensuais. As saias rodadas, pareciam ganhar vida a partir dos giros que
eram realizados e da pungada ou umbigada, a qual consistia no encontro dos ventres de duas coreiras e que indicava a coreira
escolhida para que fizesse a próxima evolução no centro da roda de tambor, estes se configuravam como elementos singulares
pertencentes ao rito.
A música, geralmente denominada de cântico era realizada em coral pelos tocadores de tambores e repetida pelas coreiras.
Quem iniciava o cântico denominava solista, as letras que eram entoadas faziam menção as histórias de: trabalho, a origem da
manifestação, ao cotidiano, a devoção ao santo festejado, principalmente São Benedito4.
Com o grupo de tambor de crioula organizado em formato circular, o solista entoava as primeiras letras do cântico, a parelha
começa a soar, as coreiras movimentam-se e cantam ao som dos tambores repetindo as letras das músicas. Somava-se a essas ações a comida e a bebida, que geralmente era a cachaça e a cerveja, enquanto a comida ofertada eram pratos típicos da
região. A bebida e a comida possuía um papel relevante nas rodas de tambores mais tradicionais, pois aqueciam e mantinha
os participantes animados e envolvidos com o rito durante toda a noite. Também, era habitual oferecer alimentos as pessoas
que apreciavam o ritual.
Figura 3. Fotos de arquivo do Iphan

Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/63/

As rodas de tambores, dependendo do período do ano, costumavam adentrar a madrugada, as mesmas eram seguidas de
breves intervalos. Assim, mesmo cansados, com pés machucados, tinha-se o hábito de cantar e dançar durante longas horas.
No ritual, na roda composta, ainda não foi permitido aos homens dançar na roda de tambor, esse sempre foi um espaço exclusivamente das coreiras, conforme evidenciado na figura 3.
Historicamente a mulher construiu e conquistou o seu papel nessa prática tradicional, uma vez que registros históricos do
século XIII deixavam claro que essa era uma prática exclusivamente masculina. A figura da mulher no ritual evidenciou uma
peculiaridade, visto que a mesma tornou-se tão importante para essa prática que impossibilitou, na contemporaneidade, o
acontecimento de uma roda de tambor sem a mulher. Essa prática configurou a construção de uma nova visualidade, bem
como representou uma transformação que interferiu nas relações de poder e saber. Enfim, mesmo as simples mudanças teve
impacto na dinâmica de desenvolvimento dessa performance tradicional e de caráter popular, o tambor de crioula. Essa divisão
é uma construção cultural que visibiliza as relações de gênero e poder presente no próprio rito.
Existia um número relevante de grupos de tambor de crioula, aproximadamente oitenta (80) estavam registrados na Secretaria
de Cultura Estadual do Maranhão. Porém, esse número, de acordo com pesquisadores como Ferreti (2006) não evidenciavam
a totalidade de grupos, uma vez que existiam grupos ativos que não estavam cadastrados. Além disso, a partir dos dados encontrados foi percebido que a cada ano aumentou o número de grupos de tambores que surgiram no estado seja com intuito
somente de apresentar a dança ou com intenção religiosa. Nesse sentido, fez importante destacar que as rodas de tambores
nem sempre eram ligadas a religiosidade afro, visto que havia grupos que tinham como interesse somente o divertimento.
Posto isto, observei que os interesses eram distintos e podiam estar ligados também ao que considerei como espetacularização do rito. Conforme destaquei anteriormente, as rodas de tambor de crioula aconteciam em qualquer ocasião, isto independente do período do ano. Entretanto, as apresentações dos e das brincantes de tambor se intensificavam quando aproximava-se o período junino. Na festa junina os grupos culturais e artísticos da região se desdobravam para apresentarem-se nos
arraiais localizados em quase todos os bairros das cidades.

4. Considerado o santo protetor dos negros que é festejado em terreiros de umbanda, Casa das Minas e, também, igreja católica.
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As rodas de tambores do período junino, carnavais consistiam em apresentações voltadas para um público específico que
tinha como interesse a apreciação. Neste caso, não tinha o intuito de pagação de promessa, de devoção, e sim, o intuito de dar
visibilidade a atividade cultural considerada patrimônio imaterial brasileiro. Havia uma diferença visível em apresentações de
tambores ligadas a religiosidade e aquelas que apresentavam-se somente como divertimento, mas independente do objetivo
alguns comportamentos restaurados continuavam a ser respeitados como a organização circular da roda, a presença de elementos de percussão como tambores, a divisão estabelecida entre homens e mulheres etc.
Ferreti (2012), ao falar sobre a expressão de tambor de crioula, o impacto do turismo e a salvaguarda esclareceu,
Na década de 1970, as relações entre o tambor de crioula e o turismo já começavam a se intensificar. Na citada pesquisa,
alguns antigos líderes manifestaram a consciência de estarem sendo explorados com a valorização do folclore, reclamaram
da publicação de imagens de seus grupos por empresas ou da divulgação de suas músicas em discos sem o devido pagamento de direitos. Técnicos da área constatavam que a política governamental no setor era dispersa, sem maiores reflexões,
visando à comercialização do folclore, sem objetivos definidos de preservação. Informaram que, desde a década de 1960,
havia um setor governamental encarregado de coordenar atividades relacionadas com artesanato, folclore e turismo, vinculado à Secretaria de Indústria e Comércio, com o objetivo de incentivar o fluxo turístico tendo em vista que o turista deixa
dinheiro do momento que desembarca até a saída. (p. 05)

Ainda hoje, há a necessidade de se pensar como impactou da comercialização do da manifestação como produto cultural no
contexto local, visto que ainda existiam conflitos dessa relação entre o turismo e o produto cultural. Nesse sentido, não se
tratava somente de apontar aspectos negativos, mas da realização estudos na perspectiva de entender de que modo o turista
percebia o rito, e ainda, de perceber a dinâmica proveniente dessa relação, que inclusive fez surgir novos grupos de brincantes
de tambor que se cadastravam na secretaria com o intuito de serem financiados para apresentarem-se no período junino e/ou
carnaval. Todos esses conflitos, contradições e transformações, desse ritual tradicional popular mascarou os embates dessa
manifestação, fazendo com que se constituíssem novas visualidades a partir dessa manifestação.
O turismo possibilitou uma visibilização da manifestação cultural, que até o início do século XX era mal vista por uma determinada camada da sociedade como a igreja, políticos e delegados. A marginalização do rito foi uma evidencia, no qual Sergio
Ferretti (2006) apontou como uma problemática,
Constata-se que religiões pentecostais, que se difundem largamente em toda parte e demonizam manifestações da cultura
popular, parecem se constituir ameaça maior ao tambor de crioula e a outras manifestações populares, do que o turismo ou
a interferência governamental. (p. 3)

Ainda sobre o período junino, Pautei-me em Belidson Dias (2011) para falar da espetacularização5 da dança do tambor de
crioula, onde a manifestação, até então segregada, adentrou a espaços onde durante um longo período da história que não era
permitida pela classe dominante. Mundicarmo Ferretti (2000) corroborou com Sérgio Ferretti (2006) ao afirmarem que, essa
atividade sofria perseguição da classe dominante. Ainda é possível enfatizar que grande parte da população negra praticante
de tambor de crioula encontrava-se nos interiores, na baixada maranhense.
O tambor de crioula apresentava-se com caráter somente de devoção e agradecimento durante a festa em louvor a São Benedito, a mesma ocorre em São Luís de 08 a 15 de agosto e em Alcântara de 24 a 27 de setembro. O mesmo festejo também
acontecia em outros interiores do Maranhão em períodos distintos, mas sempre no mês de agosto. Contudo, os festejos de São
Luís e de Alcântara, voltados para a devoção do santo protetor dos negros, assumia características diferentes à medida que
o rito era acompanhado de missas, procissões, apresentações de rodas de tambores de crioula e realização de momentos de
rezas tanto nos terreiros quanto na igreja.
A cidade de Alcântara recebeu o título de Cidade Patrimônio em 1948, entretanto, somente no ano de 2004 o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPANH delimitou a área de tombamento do espaço, passando a reconhecer o local
pelo seu valor histórico, cultural, paisagístico, artístico, urbano e arqueológico. Nesse processo de tombamento fez parte do
inventariado a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, local onde acontece uma parte das atividades durante o festejo
voltado para São Benedito.
Assim, despertou o meu interesse principalmente os rituais que aconteciam na cidade de Alcântara, nos quais os grupos de
tambores de crioula saiam dos terreiros para apresentarem-se na frente da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos,
mais precisamente na praça em louvor a São Benedito. Esse interesse especifico foi devido a singularidade que o rito apresentou e também as relações que podiam ser tecidas com a área da performances culturais como: contraste, a ideia de movimentos restaurados e instaurados, as visualidades oriundas dessa tradições populares e os conflitos sociais.
No concernente a constituição da área de performances culturais a terminologia foi utilizada pela primeira vez em 1955 por
Milton Singer, filosofo e antropólogo, em diálogo com Robert Redfield, sociólogo e etnolinguista. Assim, tratava-se de uma
área de conhecimento considerada complexa devido a sua amplitude, singularidade e que propunha o estudo de seus objetos
5. Conceito adotado por Belidson Dias para falar sobre espetacularização das ações cotidianas. Assim as atividades culturais que vivem na margem são também parte desse cenário ao passar por um momento pouco comum que é de espetacularização a medida que em certas ocasiões, como a festa junina, vivem
um momento singular com constantes apresentações em espaços públicos.
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a partir de suas relações com o contexto, os possíveis contrastes e as nuances que estes apresentam, sejam de eles negativos
ou positivos.
As performances culturais são um conceito plural e ao mesmo interdisciplinar. Dessa forma não se resumia ao estudo do objeto de modo isolado, ou mesmo, o estudo de uma dita performance, mas das possibilidades de relações que podiam ser tecidas
a partir de atividade cultural, performance teatral, ação artística, ritos tradicionais, práticas cotidianas etc.
Conforme salientou Camargo (2012),
Performances Culturais é um conceito que, primeiramente, está inserido numa proposta metodológica interdisciplinar e que
pretende o estudo comparativo das civilizações em suas múltiplas determinações concretas; visa também o estabelecimento do processo de desenvolvimento destas e de suas possíveis contaminações; assim como do entendimento das culturas
através de seus produtos “culturais” em sua profusa diversidade, ou seja, como o homem as elabora, as experimenta, as
percebe e se percebe, sua gênese, sua estrutura, suas contradições e seu vir-a-

Portanto, o tambor de crioula enquanto performance cultural revela aspectos da história, do dito e do não dito nos registros
escritos, da persistência de uma categoria, que mesmo sendo açoitada, machucada, e sofrendo as marcas físicas e morais
manteve o ritual. Os traços da memória histórica dos negros e negras, que viviam em São Luís e nas demais regiões do Maranhão, estavam também presentes no culto religioso, isto com mais visibilidade nos terreiros de Umbanda e na Casa das Mina6.
Durante a noite, enquanto os senhorzinhos descansavam em seus casarões de modo confortável, como eram chamados os
donos de escravos, os negros e negras se reuniam para dançar ao som dos tambores e a luz da fogueira. Neste caso, corroborei
com o pensamento de Dawsey (2005), ao falar sobre a antropologia da experiência com base nos estudos de Turner, quando
disse que as “estruturas sociais – entendidas, sob o signo da antropologia social britânica, como conjuntos de relações sociais
empiricamente observáveis – estão carregadas de tensões”. ( p. 165)
Dita tensão também estava presente nas relações sociais, nas práticas culturais e nas manifestações artísticas diluídas nas
relações de saber e poder. No que referia-se ao tambor de crioula esses contrastes são tensionados constantemente a medida
que os praticantes do rito ganham espaço enquanto atores culturais e religiosos, quando deixam as noites e passam a apresentar-se, também, durante o dia, quando saem dos terreiros e ocupam as ruas, casarões das grandes e pequenas cidades do
estado do Maranhão.
Todas as vezes que observei uma roda de tambor de crioula veio a minha memória o discurso de Turner sobre o drama social
que foi enfatizado por Cavalcanti (2007):
Uma sucessão encadeada de eventos entendidos como perfis sincrônicos que conformam a estrutura de um campo social
a cada ponto significativo de parada no fluxo do tempo (…) representam uma complexa interação entre padrões normativos
estabelecidos no curso de regularidades profundas de condicionamento e da experiência social e as aspirações imediatas,
ambições ou outros objetivos e lutas conscientes de grupos ou indivíduos no aqui e no agora. (Turner Apud Cavalcanti, p. 128)

Compreendi que o ritual, em seu contexto, também foi um espaço onde o drama social se fez presente, a estrutura de organização e constituição do rito também aconteceu de modo complexo e deixou evidente os conflitos existentes entre as camadas
sociais. Ao observar o campo, os embates que a dinâmica ritualística do tambor de crioula enfrentou no campo social, percebi
as contradições que possibilitou-me conceber o tambor de crioula enquanto performance cultural.
3. BREVES CONSIDERAÇÕES
Os apontamentos iniciais da investigação mostrou-me a complexidade do ritual, bem como sua particularidade que o diferenciou de outras práticas culturais existentes no Maranhão. Ainda há muitos embates no que concernia ao tambor de crioula
enquanto performance ligada a religiosidade afro, contudo, essas questões evidenciavam o traçado da construção identitária
no estado.
Desde a patrimonialização do rito, no ano de 2007 em São Luís, surgiram algumas pesquisas que evidenciaram a importância dessa prática para a cultura maranhense. As relações de saber e poder, evidenciadas no modo como o rito é instaurado
e restaurado na região de Alcântara, chamou-me a atenção pelo contraste, pela dinâmica de organização, pelo processo de
recepção a dissolução do mesmo como um produto culturais no meio. Sobre os comportamentos dessa atividade cultural.
Esta unicidade da experiência individual que aconteceu a partir da relação coletiva foi relevante por refletir também o social e o
cultural. Assim, a relação que cada sujeito estabeleceu com o tambor de crioula caracterizou-se por um processo de recepção
da performance de modo particular. Desse modo, quer fosse como performance art ou performance cultural esta atividade
criou ritos diferentes para espetacularização ou para a prática tradicional.
6. A Casa das Minas Nagô, que fica localizada na Rua São Pantaleão, Centro histórico de São Luís, é a mais antiga das casas e está ligada a casa de Jeje, a
mesma, é consagrada a vodum, orixás e nagô. O terreiro de minas se expandiu para estados como Pará, Acre e Amazonas. Logo após no Maranhão, surgem
os terreiros de Umbanda que existem em praticamente todo o Estado e têm seu culto voltado para entidades como os caboclos e desenvolvem trabalhos de
caráter espiritual de cura. As festas dessas casas são sempre voltadas para Iemanjá e os Orixás.
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A memória contribuiu para expansão da discussão sobre patrimônio imaterial, no caso do tambor de crioula, foi um elemento
primordial enquanto dispositivo para compreender o rito a partir da narrativa daquelas e daqueles que praticavam o tambor
de crioula e guardavam os vestígios no corpo. Nesse sentido, revelou-se a importância de estudos que abordassem o ritual a
partir dos estudos culturais e considerei pertinente ressaltar a roda de tambor com ênfase em sua visualidade popular, bem
como na construção do imaginário popular a partir de (pré)conceitos históricos.
Por fim, no que referia-se a salvaguarda desse patrimônio cultural imaterial brasileiro, assim como outros bens patrimoniais
imateriais, há a necessidade de mais ações que garantam a preservação desse bem cultural. E sobre isso, Maristela Rocha
(2014) realçou a importância de engajamento de diversos setores da sociedade, desde a sociedade civil a governamental.
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RESUMO
No presente artigo, desenvolvemos o argumento acerca do emprego do narcisismo na videoperformance como estratégia de
crítica à cultura do estupro a partir da análise de Rape #1 da artista transdisciplinar Luiza Prado, (1988 -) em diálogo com a
teoria de Rosalind Krauss acerca do vídeo como linguagem. A partir da discussão das noções de reflexão-espelho e de reflexividade no vídeo propostas por Krauss propomos reflexões acerca das formas como o trabalho artístico possibilita problematizar
a relação entre artista e espectador, a partir de narrativas que apagam a distância entre ambos ou que expõem a construção
discursiva do objeto da representação.
Palavras-chave: Luiza Prado; feminismo; poética feminista; artista multidisciplinar; artista feminista.

Cultura do estupro é a cultura que visando elidir o fenômeno do estupro, trabalha para categorizá-lo como fenômeno inevitável
desvinculado de um exercício de poder sobre as vítimas de violência. Segundo Robin E. Field, tal cultura é caracterizada pela
criação de narrativas (desde as representações da relação sexual até os discursos que permeiam instâncias de enfrentamento
do estupro) que vêm sustentar a ideia de que a violência sexual é biologicamente determinada e expressão do desejo masculino, produzindo uma dinâmica em que mulheres são consideradas sexualmente passivas e destinadas ao domínio masculino
(FIELD, 2004). Segundo Susan Brownmiller, a violência sexual consiste em “nada mais nada menos que um processo consciente de intimidação pelo qual todos os homens mantêm todas as mulheres em estado de medo”1 (BROWNMILLER, 1975,
p.15, tradução nossa), ou seja, a violência sexual tomaria a dimensão de um exercício de poder. Assim, a cultura do estupro,
ao negar que trata-se de um exercício de poder, produz instâncias de silenciamento das vítimas e representações que nublam
as fronteiras entre sexo e estupro, impossibilita o reconhecimento do problema (principalmente juridicamente) assim como
impossibilita a punição dos agressores. Para Field, tal cultura possui um saber social organizado que trabalha para ”negar
instâncias de sexo forçado ou por coação como estupro efetivamente. Mitos do estupro criam desculpas para o estuprador ou
minimizam os efeitos do estupro sobre a vítima. Como um todo, mitos do estupro elidem o fenômeno do estupro, recusando-se
a reconhecer que qualquer problema exista”2 (FIELD, 2004, p. 175, tradução nossa).
Logo, assim como as representações sociais3 caracterizam um saber social que organiza determinadas esferas de convivência
(JODELET, 2001), a cultura do estupro está ligada à construção de um saber que não se limita a orientar as condutas e o tratamento dispensado à violência sexual, como cria sua própria realidade de impunidade ao naturalizar o fato de que violência
sexual não é um comportamento aprendido mas expressão de desejo. Considerando tal aspecto, como a arte se constitui como
enfrentamento da lógica da cultura do estupro? No presente artigo, nos propomos a desenvolver o argumento de que Luiza
Prado (1988) utiliza o vídeo por sua capacidade estratégica para desafiar o silenciamento ao qual estão sujeitos sobreviventes
da violência sexual.
A artista transdisciplinar paulista, natural de Guaratinguetá, interior de São Paulo, iniciou sua trajetória como ilustradora,
atuou como designer e fotógrafa, e atualmente realiza pesquisas com psicodrama, Dessensibilização e Reprocessamento
por Movimentos Oculares (EMDR, na sigla em inglês) e memória, e é especializada em fotografia, performance e mix media.
Tal experiência com psicodrama e pesquisa na psicologia tem uma profunda influência em suas abordagens, o que motivou a
escolha de Rape #1 como objeto de reflexão no presente artigo, embora não seja o único trabalho artístico de Prado a colocar
a temática do estupro no centro de sua crítica.
1. Do original: “It is nothing more or less than a conscious process of intimidation by which all men keep all women in a state of fear” (BROWNMILLER, 1975, p. 15).
2. Do original: “Rape myths work to deny that instances of forced or coerced sex are actually rape. Rape myths make excuses for the rapist or minimize the
effects of the rape on the victim. As a whole, rape myths elide the phenomenon of rape, refusing to acknowledge that any problem exists” (FIELD, 2004, p. 175).
3. Segundo Denise Jodelet, “as representações sociais circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas,
cristalizadas em condutas e em organizações materiais e espaciais” (JODELET, 2001, p. 17). Para Jodelet, as representações sociais são códigos que orientam
condutas em sociedade, fenômenos que condicionam discursos, assumem o caráter de saber comum que orienta os indivíduos em determinada esfera social
e têm como objetivo organizá-la, todavia, além de um guia que rege relações, as representações sociais ajudam a construir a própria realidade que rege tais
relações (JODELET, 2001).
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Figura 1. Rape #1 (2015).

Fonte: Luiza Prado.

Na videoperformance Rape #1, de 2015 (ver figura 1), um vídeo de duração de cinco minutos e meio, a artista posiciona-se
contra a parede em um plano fechado (que deixa visível parte do nariz até o colo), enquanto repete a palavra rape várias vezes.
No entanto, o som de sua voz não é audível, a artista acelera e diminui o ritmo da repetição, até o momento em que se levanta e
desliga a câmera encerrando a gravação. Sobre a performance em questão Prado afirma: “Foi chato, foi chato gritar e não sair
a voz, dava pavor, porque eu podia gritar, mas não podia. Comecei a fazer rápido pra acabar logo o vídeo porque [foi] aflitivo
pra mim e acho que era justamente essa reação que tinha que ser criada, como quando você sofre uma violação e grita de
diversas maneiras sobre isso e não é ouvido” (PRADO, 2016). Logo, trata-se da construção de uma narrativa de silenciamento,
que utiliza como estratégia sua literalização. Ao se expor ao exame da câmera, a repetição de palavras toma a forma de um
interrogatório em que a artista possibilita ao observador acessar uma situação de vulnerabilidade, para a qual testemunhar é
insuficiente como enfrentamento da violência. Dentro da dinâmica que procura manter na marginalidade as vítimas do estupro
e seus relatos, o exame pormenorizado das narrativas dos sobreviventes toma a forma de uma violência que impossibilita sua
superação na esfera social e jurídica. Não por acaso, a artista concentra a ação na frequência e repetição inquietas da palavra
rape, mas para além da construção representacional como crítica, emerge no trabalho da artista uma estratégia que influenciada pelas dinâmicas narcísicas de identificação com a imagem, possibilita ao observador vivenciar no espaço configurado
pela artista as dinâmicas de tal silenciamento operado pela cultura do estupro.
Trata-se de um aspecto teorizado por Rosalind Krauss em Video: Aesthetic of narcissism (1976): ao considerar a videoarte
além das condições materiais dos trabalhos artísticos, Krauss preconiza um modelo que considere a relação do vídeo com
observador em relaçâo à mensagem construída. Ou seja, para Krauss o que muda o status do video como expressão artística
em relação a outras visualidades e que consequentemente exige um modelo de análise diferenciado, é o fato de que a experiência estética na videoarte frequentemente depende de um corpo como condutor de uma mensagem, seja esse corpo o do
artista praticante ou do observador (KRAUSS, 1976). Para pensar tal modelo a autora propõe uma reflexão a partir da noção de
medium (médium, em uma tradução literal), sobre o qual ela afirma que “o discurso cotidiano contém um exemplo da palavra
‘medium’ usado em um sentido psicológico; o terreno incomum para esse uso bastante comum é o mundo da parapsicologia: a
telepatia, a percepção extra-sensorial e a comunicação com uma vida após a morte, para a qual as pessoas com certos tipos de
poderes psíquicos são entendidas como médiuns. Independente de darmos ou não credibilidade à experiência mediúnica, entendemos os referentes para a linguagem que a descreve. Sabemos, por exemplo, que configurado no sentido parapsicológico
da palavra ‘medium’ é a imagem de um receptor (e remetente) humano de comunicações provenientes de uma fonte invisível”4
(KRAUSS, 1976, p. 52, tradução nossa).
Isto é, a videoarte como experiência estética implica um condutor humano, no entanto não se trata da atuação como receptor
de uma determinada mensagem e sim como sua mídia. Ou seja, evidencia-se da argumentação de Krauss um aparato que
compreende remetente-meio-receptor (que não pode ser analisado em termos de uma mídia física) para o qual o receptor
atua não apenas como um tradutor mas como superfície pela qual a mensagem é transmitida. Para Krauss o termo medium
possui duas características para refletirmos acerca do vídeo como linguagem ”a recepção e projeção simultâneas de uma
imagem; e a psique humana usada como um condutor. Porque a maioria do trabalho produzido durante o período muito curto
da existência da arte de vídeo usou o corpo humano como seu instrumento central. No caso do trabalho em fita este tem
sido o mais frequentemente o corpo do artista-praticante. No caso de instalações de vídeo, tem sido geralmente o corpo do
espectador respondente. E não importa cujo corpo tenha sido selecionado para a ocasião, há uma outra condição que está
sempre presente. Ao contrário das outras artes visuais, o vídeo é capaz de gravar e transmitir ao mesmo tempo, produzindo
4. Do original: “Everyday speech contains an example of the word ‘medium’ used in a psychological sense; the uncommon terrain for that common-enough
usage is the world of parapsychology: telepathy, extra-sensory-perception, and communication with an after-life, for which people with certain kinds of psychic
powers are understood to be Mediums. Whether or not we give credence to the fact of mediumistic experience, we understand the referents for the language
that describes it. We know, for instance, that configured within the parapsychological sense of the word ‘medium’ is the image of a human receiver (and sender)
of communications arising from an invisible source” (KRAUSS, 1976, p. 52).
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feedback instantâneo. O corpo é, portanto, como se fosse centrado entre duas máquinas que são a abertura e fechamento de
um parêntese. A primeira delas é a câmera; O segundo é o monitor, que re-projeta a imagem do performer com o imediatismo
de um espelho”5 (KRAUSS, 1976, p. 52, tradução nossa).
Portanto, Krauss destaca dois fatores para a construção da noção de mídia psíquica. Primeiro, a simultaneidade do vídeo,
sua capacidade de reflexão instantânea (espelhamento): ao colocar-se frente a objetiva, o artista-praticante atua e recebe de
forma instantânea a mensagem construída. Ao afirmar que o feedback simultâneo do vídeo é como um abrir e fechar de parêntese, Krauss propõe se pensar o aparato do vídeo a partir da relação câmera-corpo-monitor, entendendo-se o corpo como
elemento central em tal relação, como mídia da mensagem. Tal simultaneidade é exemplificada por Krauss através da análise
de Boomerang (1974) de Richard Serra e Nancy Holt6. A videoperformance protagonizada por Holt consiste na leitura de um
texto, que a artista ouve através de fones de ouvido. O retorno instantâneo das palavras que a performer experimenta provoca
uma situação em que a ação da reflexão espelhada (que é auditiva neste caso) a separa de um sentido textual: das palavras
que ela pronunciou, do modo como a linguagem a conecta tanto ao seu próprio passado como a um mundo de objetos. O que
vem à artista é um espaço onde, como ela diz, “estou cercada por mim” (KRAUSS, 1976, p. 53, tradução nossa). No caso de
Boomerang trata-se de um apagamento, de uma imersão auditivamente estimulada que rompe com o sentido de realidade do
performer-atuante possibilitando-o lançar-se à experiência estética como condutor psíquico.
O segundo fator considerado por Krauss é o medium ou condutor humano, essencial como condutor da mensagem. O vídeo repousa na dependência de um espectador respondente que atue, não para conferir sentido à obra, mas como receptor/condutor da
mensagem enviada pelo performer, ou seja, deve ser considerado em termos de um condutor que ao realizar processos mentais
desencadeados pela capacidade de espelhamento do vídeo, completa psiquicamente uma mensagem enviada pelo performer
materializando-a, tornando-se assim, a própria mídia da mensagem. Logo, a capacidade do vídeo de transformar o espectador
uma superfície para a mensagem do artista é o que para Krauss determina a criação de um modelo psíquico de análise do vídeo.
Segundo Krauss, a possibilidade de empreender tal estratégia nos trabalhos artísticos advém de duas características essenciais do vídeo como linguagem: a capacidade de reflexão e reflexividade. A “reflexão, quando é um caso de espelhamento, é um
movimento em direção a uma simetria externa; enquanto reflexividade é uma estratégia para alcançar uma assimetria radical, a
partir de dentro. Reflexividade é precisamente esta fratura em duas entidades categoricamente diferentes que podem elucidar
uns aos outros, na medida em que sua separação é mantida. A reflexão-espelho, por outro lado, implica a derrota da separação.
Seu movimento inerente é para a fusão. O eu e sua imagem refletida são, naturalmente, literalmente separados. Mas a agência
da reflexão é um modo de apropriação, de apagar ilusoriamente a diferença entre sujeito e objeto. Enfrentar espelhos em paredes opostas, espremer o espaço real entre eles”7 (KRAUSS, 1976, pp. 56-7, tradução nossa).
Ou seja, reflexão, no caso de um espelhamento, pode ser considerada como uma capacidade de simetria que objetiva o apagamento da distância entre um sujeito e um objeto, uma simetria externa que se dirige ao observador. Enquanto a reflexividade
é caracterizada por uma assimetria interna, uma fratura entre um objeto e uma projeção do espectador sobre tal objeto que
expõe a diferença entre ambos.
Importante notar que a noção de reflexividade fica mais clara quando a autora evoca o espaço analítico lacaniano. Para Krauss
em The Language of the Self Lacan começa por caracterizar o espaço da transação terapêutica como um vazio extraordinário
criado pelo silêncio do analista. Nesse vazio o paciente projeta o monólogo de sua própria recitação, que Lacan chama de “a
construção monumental de seu narcisismo”. Usando este monólogo para explicar a si mesmo e sua situação para seu ouvinte
silencioso, o paciente começa a experimentar uma frustração muito profunda”8 (KRAUSS, 1976, p. 57, tradução nossa). Em
seguida a autora afirma que “o que o paciente vem a ver é que esse ‘eu’ dele é um objeto projetado, e que sua frustração se deve
à sua própria captura por esse objeto com o qual ele nunca pode realmente coincidir. Além disso, esta ‘estátua’ que ele fez e
em que ele acredita que é a base para o seu ‘estado estático’, para o status constantemente ‘renovado de sua alienação’. Narcisismo é caracterizado, então, como a condição imutável de uma frustração perpétua”9 (KRAUSS, 1976, p. 58, tradução nossa).
5. Do original: “Now these are the two features of the everyday use of ‘medium’ that are suggestive for a discussion of video: the simultaneous reception and
projection of an image; and the human psyche used as a conduit. Because most of the work produced over the very short span of video art’s existence has
used the human body as its central instrument. In the case of work on tape, this has most often been the body of the artist-practitioner. In the case of video
installations, it has usually been the body of the responding viewer” (KRAUSS, 1976, p. 52).
6. Boomerang (1974), disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8z32JTnRrHc. Acesso em: Set/ 2017.
7. Do original: “The difference is total. Reflection, when it is a case of mirroring, is a move toward an external symmetry; while reflexiveness is a strategy to
achieve a radical asymmetry, from within. […] Reflexiveness is precisely this fracture into two categorically different entities which can elucidate one another
insofar as their separateness is maintained. Mirror-reflection, on the other hand, implies the vanquishing of separate-ness. Its inherent movement is toward
fusion. The self and its reflected image are of course literally separate. But the agency of reflection is a mode of appropriation, of llusionistically erasing the
difference between subject and object. Facing mirrors on opposite walls squeeze out the real space between them” (KRAUSS, 1976, pp.56-7).
8. Do original: “In The Language of the Self Lacan begins by characterizing the space of the therapeutic transaction as an extraordinary void created by the
silence of the analyst. Into this void the patient projects the monologue of his own recitation, which Lacan calls ‘the monumental construct of his narcissism’.
Using this monologue to explain himself and his situation to his silent listener, the patient begins to experience a very deep frustration. (KRAUSS, 1976, p.57).
9. Do original: “What the patient comes to see is that this ‘self’ of his is a projected object, and that his frustration is due to his own capture by this object with
which he can never really coincide. Further, this ‘statue’ which he has made and in which he believes is the basis for his ‘static state’, for the constantly ‘renewed
status of his alienation’. Narcissism is characterized, then, as the unchanging condition of a perpetual frustration” (KRAUSS, 1976, p. 58).
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Logo, a partir da noção lacaniana de espaço analítico fica claro como há para Krauss, um espaço em que representação e
projeção de aspectos subjetivos sobre trabalho artístico se evidenciam. Assim, a reflexividade pode ser caracterizada como
ruptura, como separação que deixa entrever uma diferença. No exemplo utilizado por Krauss, tal noção se reproduz através do
espaço analítico, em que o sujeito percebe a representação do eu como construção e, a partir daí a diferença entre subjetividade e a narrativa criada acerca dessa subjetividade, logo, a reflexividade como metanarrativa resguardaria uma capacidade de
assimetria que expõe a diferença entre narrativa e sua construção.
Mas o que significa dizer que o narcisismo é a condição de possibilidade para o vídeo na teoria de Krauss? Para nós, ambas
as noções são essenciais para compreender tal dinâmica: ao partir do pressuposto de que o espectador projeta representações no objeto visto, Krauss implica em seu modelo uma relação com o objeto sempre mediada pelo narcisismo do
espectador, o que não se distancia afinal do aspecto reivindicado pela crítica de arte do caráter subjetivo que repousa em
toda experiência estética. Ao passo que a simultaneidade na recepção dos estímulos conduzidos no vídeo e sua capacidade
de espelhamento colocam o monitor como emissor em um constante retorno das projeções narcísicas do espectador na
experiência estética. Na videoperformance, através do enquadramento que não permite ver a expressão da artista, mas
apenas parte de seu rosto de forma quase anônima, sem identificação, a capacidade de identificação pelo espectador na
videoperformance é sublinhada. Mas até aqui, a construção de Rape #1 como narrativa tem Prado como corpo-atuante
e como condutor da mensagem (o que é evidenciado por sua afirmação de que ela sentiu “pavor” durante a gravação) e
evidencia o caráter de simultaneidade essencial para a análise da videoperformance: ao emitir a mensagem e simultaneamente recebê-la através do espelhamento, a artista evidencia como seu corpo torna-se continuamente superfície para a
reprodução de um discurso.
Da mesma maneira, é o modo como Prado constrói uma simetria através da capacidade de reflexão do vídeo, caracterizada por
“um modo de apropriação, de apagar ilusoriamente a diferença entre sujeito e objeto” (KRAUSS. 1976, p. 56, tradução nossa)
que se dirige ao observador visando um apagamento da distância entre os corpos que dá sentido à experiência estética. Ao
utilizar tal estratégia, Prado possibilita uma “derrota da separação” (KRAUSS. 1976, p. 56, tradução nossa) entre seu corpo e o
do espectador. Em Rape #1, o que emerge através da objetiva-espelho é a possibilidade de provocar no espectador um desejo
de romper com o silenciamento através de uma simetria interna. Ao identificar a dinâmica psíquica que condiciona o processo
de identificação do espectador na experiência estética, Prado provoca, posicionando-o no centro do aparato do vídeo, que por
sua capacidade de reflexão, transmite o estado psíquico da artista como estado psíquico do observador. Ao internalizar tal
narrativa, espectador desponta como condutor humano, ou como mídia psíquica de Rape #1.
O estado psíquico que Prado possibilita experienciar na videoperformance se impõe sobre a ruptura criada entre imagem e
estímulo auditivo, confrontando o silenciamento e as interdições à superação dos traumas sexuais, que operam na cultura.
Prado cria uma narrativa do silenciamento da vítima de violência sexual: quando lhe é dada a possibilidade de falar, essa fala
está sempre permeada por uma relativização do sofrimento.
A performer traz para a narrativa um silenciamento claustrofóbico e irredutível que implode a alteridade, para a qual a psique
do observador é essencial como condutora. Para nós, não se trata apenas da capacidade de reflexão do vídeo mas também de
um espaço de reflexividade que possibilita expor as formas como lidamos com as vítimas de violência sexual: ao testemunhar o
depoimento silencioso da artista durante os cinco minutos de duração da performance, há também de se considerar a projeção
dos discursos que permeiam o saber social da cultura do estupro.
A internalização dos discursos que são reproduzidos em uma cultura do estupro de forma a culpabilizar e relativizar a violência
sexual, e que residem em frases como “ela estava pedindo” ou “por que ela não denunciou?”, é exposta num espaço de reflexividade criado pela artista. Ainda, nesse espaço é possível perceber a diferença entre a projeção dos discursos que se abatem
sobre vítimas de violência sexual, que por sua natureza mantém as distinções entre o “eu” e o “outro” bem marcadas, e a percepção da violência sexual pelo que de fato ela representa: exercício de poder. O que surge desse espaço é o enfrentamento da
lógica que invisibiliza e relativiza o sofrimento feminino.
Insistimos tratar-se de uma possibilidade de perceber no próprio discurso os mecanismos que reproduzem tal cultura, assim
como uma dinâmica de identificação que possibilita ao espectador vivenciar em primeira pessoa o silenciamento e a relativização do sofrimento das vítimas de estupro, transformando o status da experiência estética e retirando o trabalho artístico,
por assim dizer, de uma experiência reduzida à projeção narcísica de significados sobre a obra de arte. Com isso não quero
reivindicar o aspecto de uma experiência única e fixa para o trabalho artístico, mas marcar uma mudança ontológica na estratégia de Prado.
Para Baudrillard (2001) a obscenidade é marcada pela a extinção da alteridade na relação com a imagem. O autor afirma que
sua definição “seria, pois, a de tornar real, absolutamente real, alguma coisa que até então era metafórica ou tinha uma dimensão metafórica” (BRAUDRILLARD, 2001, p. 29), logo, trata-se de uma revelação concreta e objetiva, a imagem que não esconde
nenhuma instância de representação, pelo contrário, é uma revelação total. Para o autor “A verdade objetiva é obscena” (BRAUDRILLARD, 2001, p. 32), e na ausência de metáforas, na ausência da sedução (que seria um encantamento através da imagem,
para o qual a metáfora é essencial), a reação do observador é elidir o fenômeno da verdade, restringir sua esfera factual para
que a verdade seja então digerível. O que o autor implica nessa noção é a forma como a decomposição de discursos hegemônicos, que podem então ser mobilizados na construção de representações no trabalho artístico, possibilitariam uma crítica
radical ao objetivar a revelação total da realidade.
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A associação que propomos com Baudrillard não é meramente casual, em contraposição com a obscenidade que marcaria
trabalhos relacionados à violência sexual, para a qual citaremos apenas Untitled (Rape Scene)10 (1973), de Ana Mendieta, como
forma de ilustração, Rape #1 ultrapassa os limites da fotografia (que é passível de uma redução à função de documento da
violência sexual, o que implicaria na perda de parte de seu caráter crítico) e possibilita questionamentos mais profundos das
formas como ocorrem as relações com as vítimas, assim como possibilita questionar a lógica dos discursos que orbitam em
torno do tratamento de sobreviventes da violência sexual.
Ao mimetizar tal silenciamento através da reflexão, que se dirige contra a psique do espectador, Prado possibilita reproduzir estado psíquico da artista através da videoperformance. A capacidade de espelhamento da videoperformance eleva
o narcisismo do espectador ao status de estratégia para o trabalho artístico. Ao performar seu silenciamento e promover
o encurtamento da distância entre performer e espectador, a artista eleva este à condição de condutor humano da mensagem, para criticar e desafiar o sufocamento das vítimas de violência. Assim, a performer explora modos como a cultura
do estupro é estruturada na criação de sua narrativa, e cria uma maneira de sublinhar o silenciamento e ressaltar seus
desdobramentos sobre os sujeitos. Ou seja, Rape #1 se afirma como uma crítica radical à cultura do estupro através de sua
apropriação como estrutura narrativa.
Rape #1 não é o único trabalho de Prado que objetiva o enfrentamento da violência sexual, há ainda uma série de fotografias
intituladas Pós-Estupro, de 2010 (ver figura 2), Corpo Estranho, de 2012 (ver figura 3) e Estender, de 2015 (ver figura 4), que
de diferentes maneiras colocam aspectos da temática do estupro como questões passíveis de observação e enfrentamento.
Assim, na obra de Prado surgem aspectos diferentes de uma mesma relação com a violência sexual: a violência em si, o silenciamento, a superação. Ao dramatizar diferentes estados psíquicos e enfatizar o sofrimento feminino na videoperformance,
Prado chama a atenção para a invisibilidade, o sofrimento e o caráter traumático das experiências sofridas e consequentemente possibilita problematizar a experiência do espectador inserido em uma cultura do estupro.
Figura 2. Pós- Estupro (2010).

Fonte: Luiza Prado.

Figura 3. Corpo Estranho (2012).

Fonte: Luiza Prado.

10. Untitled (Rape scene), 1973, disponível em: http://www.tate.org.uk/art/artworks/mendieta-untitled-rape-scene-t13355. Acesso: Set/ 2017.
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Figura 4. Corpo Estranho (2012).

Fonte: Luiza Prado.

Rape #1 ascende a um outro nível na videoperformance da artista, em que sua estratégia crítica se dirige para o corpo do
espectador através do narcisismo, utiliza-se das estruturas psíquicas no interior da dinâmica de projeção narcísica do espectador, tornando possível transmitir seus estados psíquicos não através de uma empatia construída com a alteridade – para a
qual a separação entre corpo do artista e do performer estaria bem estabelecida –, mas através do apagamento das distâncias,
que transmite ao espectador a sensação física e mental do silenciamento que Prado vivencia. Em Rape #1, a artista explora as
características do vídeo para, através de uma simetria, colocar a psique do espectador em sintonia com seu próprio silenciamento, possibilitando a desconstrução da alteridade: da artista como um outro, uma estranha; e da vítima de violência sexual
como um ser invisível e delirante.
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RESUMO
Dada a obrigatoriedade da exibição de, ao menos, duas horas mensais de cinema nacional nas escolas da Educação Básica
do Brasil, trazida pela Lei 13.006/2014, que modifica a Lei 9.394/1996, na primeira parte desse texto, situamos exemplos de
ações de formação cinematográfica na Paraíba, que surgem mais do voluntariado de seus sujeitos do que de políticas públicas
voltadas para o setor; foca o Projeto Cinestésico e o Laboratório JABRE, e apresenta frutos que essas ações vêm obtendo. Na
segunda parte, analisamos desdobramentos que essas e outras ações ocasionam no Cariri Paraibano. Vinculados ou não às
universidades, com ações contínuas e/ou pontuais, esses projetos criam em jovens de diferentes cidades o desejo de fazer
cinema, gerando frutos e expandindo a penetração dessa arte na Paraíba. Destacamos os projetos que qualificam a produção
de filmes locais, que podem se tornar referências nas escolas paraibanas no cumprimento da obrigatoriedade citada.
Palavras-chave: Cinema, Educação, Paraíba, LDBEN, Interiorização.
1. FORMAÇÃO
Ao explicitarem sobre a expressão-verbete “teoria do cinema”, Aumont e Marie (2003, pp. 289-291) classificam-na em seis
principais orientações, a saber: cinema como reprodução ou substituto do olhar; cinema como arte, cinema como linguagem,
cinema como escritura, cinema como modo de pensamento, cinema como produção de afetos e simbolização do desejo. Afinado com a quinta dessas orientações teóricas, Deleuze (1983; 2007) afirma que a arte cinematográfica pode ser considerada
um campo de conhecimento, atuando junto - tanto como as artes plásticas, a literatura e a filosofia - com outros ramos do
pensamento; colocando assim a sua cinefilia ao lado de sua filosofia. Duarte (2002) recompõe de modo breve a concepção
do termo cinefilia, apontando os cinéfilos como “’espectadores privilegiados’ de cinema, frequentemente mais críticos, mais
informados e mais politizados do que os demais, formam-se uns aos outros permanentemente, de geração em geração. (…)
Para eles, o cinema atua como elemento aglutinador e como fonte inequívoca de conhecimento, de formação e de informação,
configurando-se, assim, como uma prática “eminentemente pedagógica”. (Duarte, 2002, pp.80-81)
Enquanto Bergala (2008) ressalta que “(…) a arte não pode depender unicamente do ensino, no sentido tradicional de disciplina
inscrita no programa e na grade curricular dos alunos, sob a responsabilidade de um professor especializado recrutado por
concurso, sem ser amputada de uma dimensão essencial. (p.29)”
Considerando a relevância de tais apontamentos e o espaço escolar como local de produção e socialização do conhecimento,
por excelência, pinçamos, dentre nossas leituras e pesquisas, para analisarmos no presente trabalho, propostas que aproximem Cinema e Educação no estado da Paraíba. Historicamente, podemos datar no tempo - sem medo de cometer grandes
equívocos - que o processo de capilarização da formação, produção e exibição cinematográficas na Paraíba toma força e vigor
a partir do ano de 2007, como podemos vislumbrar através das ações de projetos variados, tais como: Paraíba Cine Senhor
(2007); Cinema Adentro (2007); Projeto Cinestésico (2008); VIAção Paraíba (2008); e Laboratório para Jovens Roteiristas do Interior da Paraíba – JABRE (2011).
Outra ação de longevidade observável no estado é o Projeto VIAção Paraíba. Surgido em 2008, coordenado pelo servidor técnico administrativo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e premiado cineasta, Torquato Joel, o ViAção Paraíba vem desenvolvendo suas ações sem interrupções desde então. O Projeto já percorreu vários municípios paraibanos (dentre eles,
Alagoa Grande, Bananeiras, Boqueirão, Capim, Conceição, Congo, Coremas, Dona Inês, Itaporanga, Monteiro, Nazarezinho,
Picuí, Pocinhos, Princesa Isabel, Rio Tinto, São João do Rio do Peixe, Sapé, Serra Branca e Umbuzeiro), levando o minicurso
“Aprendendo a Ler Imagens em Movimento”, ministrado pelo seu próprio coordenador, e uma mostra de filmes de
curtas-metragens nordestinos, dando ênfase à produção paraibana.
Observando que havia um crescimento do interesse nas atividades do Projeto ViAção Paraíba por parte de estudantes universitários que se tornam a posteriori excelentes multiplicadores em diversas cidades pequenas, em 2010, por exemplo, o
coordenador Torquato Joel o desenvolveu em cidades maiores e com campus universitário: Patos, São Bento e Cuité, respectivamente, em abril, maio e julho, patrocinado pelo Programa BNB de Cultura, com parceria do BNDES e o apoio das Prefeituras
Municipais contempladas. Nesse referido ano, além da oficina e da mostra de curtas-metragens produzidos na Região Nordeste, o ViAção Paraíba promoveu debates sobre o movimento de imigração para os grandes centros, as dificuldades de adaptação
e o preconceito contra os nordestinos, intencionando estimular no interior do estado uma reflexão sobre essa realidade através
de filmes que abordassem o tema.
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Segundo o seu coordenador, em nota veiculada em 2010 pelo site da Agência de Notícias do Pólo Multimídia da UFPB, o ViAção
Paraíba busca “estimular o surgimento de associações culturais, cineclubes e de realizadores de audiovisual nas pequenas
cidades, com a produção de obras sobre a realidade, fatos históricos e o imaginário local.” (Grifos nossos). Mais uma vez, aqui
lembramo-nos dos apontamentos trazidos por Guigue: “O cinema pode ser apreendido […] como experiência de vida. O que
significa que ele pode ser outra coisa ou mais do que um objeto estético suscetível de ser julgado belo ou agradável. Ele pode
marcar profundamente nossa existência da mesma forma que a literatura ou a música. Uma experiência de vida põe em jogo
muito mais coisas do que o nosso simples gosto, ela põe em jogo nossa própria existência e aquilo que somos”. (2004, p. 324)
A terceira ação dentre as existentes na Paraíba em torno da formação cinematográfica que queremos destacar é o Projeto
Cinestésico – Cinema e Educação, criado em 2008, pela professora Virgínia de Oliveira Silva, dentro da Linha de Pesquisa Linguagens Audiovisuais, Formação Cidadã e Redes de Conhecimento do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas, Gestão Educacional
e Participação Cidadã, que coordena no Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. Em suas ações, o Cinestésico
procura articular o tripé universitário - a pesquisa, o ensino e a extensão, para atingir os quatro grandes objetivos de seu
escopo, a saber: pesquisar, exibir, debater e produzir audiovisual na Paraíba. O Cinestésico vem se dedicando em todos seus
oito anos de existência às tarefas de levantamento de títulos, de curadoria, de realização de oficinas sobre a linguagem cinematográfica, de laboratórios de roteiros e de produções de curtas-metragens, além de difusão da cinematografia paraibana em
atividades cineclubistas e mostras de filmes, tanto dentro dos limites do próprio estado em que se situa quanto nos do estado
do Rio de Janeiro.
Na capital da Paraíba, um grande parceiro das ações do Cinestésico é o Projeto ViAção Paraíba com o qual há cinco anos vem
desenvolvendo variadas ações, como o exitoso Laboratório de Roteiros para Jovens do Interior da Paraíba – JABRE, que tem
rendido excelentes roteiros e gerado filmes premiadíssimos em festivais no Brasil e no exterior.
Na capital fluminense, a coordenadora do Cinestésico firmou parcerias com dois importantes Grupos de Pesquisas pertencentes à Linha Cotidiano, Redes Educativas e Processos Culturais do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro – ProPEd-UERJ: o GP Currículos, Redes Educativas e Imagens, coordenado pela Prof.ª PhD Nilda Alves,
e o GP Culturas e Identidades no Cotidiano, coordenado pela Prof.ª PhD Mailsa Passos. Destas parcerias surgiram muitos frutos,
tais como duas oficinas ministradas por membros do Cinestésico, da Produtora Gravura e da Fauno Filmes (com quem o Cinestésico possui parceria no estado de Pernambuco). Sendo uma oficina sobre Linguagem Cinematográfica e outra sobre Cinema,
Educação e Movimentos Sociais, durante os VII e VIII Seminários Internacionais – REDES, em 2013 e 2015, respectivamente.
Outra ação relevante que se dá tanto no estado da Paraíba quanto no estado do Rio de Janeiro é a Mostra Interestadual do
Cinema Paraibano - PB/RJ. Ao longo de suas edições, a Mostra já promoveu a circulação e o debate de filmes produzidos em
diferentes cidades das diversas macrorregiões paraibanas pelas seguintes cidades do estado da Paraíba: Bananeiras, Cabaceiras, Cajazeiras, Congo, Coremas, Duas Estradas, Mari, Nova Olinda, Queimadas, Solânea, Sousa e João Pessoa. No estado do
Rio de Janeiro, as edições das Mostras circularam em três municípios, a saber: na cidade do Rio de Janeiro - capital fluminense
-, em Seropédica e em Nova Iguaçu. Promovendo a circulação e o debate de 150 títulos do cinema paraibano, dentre ficções,
documentários e experimentais, durante o período das nove edições da Mostra Interestadual, compreendido nos anos que vão
de 2008 a 2016, sem contar a de 2017.
Com honrosas exceções, já há um bom tempo, a trajetória e o conteúdo da produção cinematográfica paraibana necessitavam
de ser objetos de análises mais rigorosas e profundas, se não em todas, pelo menos em boa parte de suas diferentes nuances
e proposições possíveis. Então, diante deste quadro e à luz do novo texto normativo da Lei 13.006 (BRASIL, 2014), ainda a
ser regulamentado, o Cinestésico dedicou-se a voltar o foco do objeto da escrita que já realizava sobre o cinema nacional e
mundial, especificamente, para as produções pertencentes ao universo da cinematografia paraibana, para socializar essas
reflexões com um público qualificado, como forma de dar visibilidade, promover resistência política e garantir a entrada do
cinema da Paraíba nos espaços educacionais. Para isso, passou a buscar obter os aceites de seus artigos sobre o cinema
paraibano em eventos especializados.
Em 2017, o Cinestésico lançará a Coletânea Cinema Paraibano e suas Interfaces, como um desdobramento de suas ações, entendendo que para o amadurecimento e para a consagração da produção cinematográfica de um dado local, é preciso haver
também a realização constante de uma fortuna crítica que reflita, questione e instigue tal cinematografia, divulgando-a e qualificando-a em suas possibilidades de construção. Nessa atividade, o Cinestésico não esgota a totalidade das questões e temáticas que a, cada vez mais variada e esteticamente rica, produção do cinema paraibano vem configurando, desde a sua origem
na década de 1920 com Walfredo Rodrigues, até as suas realizações imagéticas e sonoras mais recentes, que vêm alargando
a restrita zona produtiva, polarizada até pouco tempo entre Campina Grande e João Pessoa, surgindo de Leste a Oeste e de
Norte a Sul do estado. E esgotar tal diversidade e complexidade nem poderia de fato ser a sua intenção. Se, por um lado, o que
o Projeto Cinestésico se propôs a fazer possui reconhecidas limitações desde a sua origem, por outro, revela também alguns
avanços na tentativa de diminuir um pouco o enorme débito que existe para com a memória e o registro escrito sobre o cinema
do nosso estado. Tal débito é refletido na longa ausência de uma reflexão que se debruçasse com atenção sobre a produção
da filmografia da Paraíba, com um fôlego maior do que o revelado em seus releases promocionais, replicados pelas mídias.
A inexistência de uma produção mais constante neste sentido pode ser causada pelo desinteresse que campeia o meio cultural em relação à filmografia paraibana ou pela impotência dos críticos, incluindo-se aqui os próprios críticos locais, diante
da volumosa e insaciável invasão de filmografia estrangeira (leia-se, estadunidense) no mercado exibidor interno. Seja como
for, a coordenadora do Cinestésico prosseguiu com seu intuito de fomentar a produção da crítica acerca do cinema produzido
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na Paraíba, assim, realizou uma intensa curadoria para selecionar alguns filmes paraibanos, dentro do leque vastíssimo desta
cinematografia, agrupando-os, em quatro temáticas que julgou pertinentes, sobretudo no tocante ao aspecto de sua possível
entrada no âmbito escolar no possível cumprimento da Lei nº 13.006 (BRASIL, 2014), a saber: Gênero, Sociedade, Cotidiano e
Imaginário.
1.1. Um projeto como frutos de outros
Se há bem pouco tempo, só jovens de Campina Grande e de João Pessoa conseguiam, mesmo que com dificuldades, produzir
seus filmes na Paraíba, hoje em dia, isso vem se modificando intensamente, ou seja, apesar da ainda lastimável falta de investimento digno no Setor Audiovisual da Paraíba, a atual geração de cineastas está representada por todo o estado e produz filmes
que vêm sendo valorizados nos espaços e janelas em que se inserem. Isso revela uma penetração geográfica e uma multiplicação quantitativa e qualitativa da produção cinematográfica paraibana como não se testemunham em nenhum outro estado
brasileiro, seja vizinho como Pernambuco com seus R$ 23.000.000, 00 para o Setor, seja nos distantes estados do Sudeste,
como RJ e SP, com a concentração de riqueza dedicada à área. Nesses 3 estados, o que percebemos é a forte concentração
orçamentária nos limites geográficos das capitais, ou melhor, em alguns bairros destas capitais!
Parte considerável da novíssima geração de cineastas paraibanos, sobretudo a situada no interior da Paraíba, obteve sua formação audiovisual a partir do contato, em seu local de moradia ou em cidades vizinhas, com projetos de ONGs ou de extensão
universitária que partiram do local de sua sede física ao encontro deles, a exemplo dos já citados e daquele que passaremos
a falar mais detidamente agora, o fruto da parceria existente entre o ViAção Paraíba e o Projeto Cinestésico: o Laboratório de
Roteiro para Jovens do Interior da Paraíba - JABRE.
O JABRE, com o apoio da Associação Cultural do Congo - ACCON; da Prefeitura do Congo; e das pousadas Paraíso da Serra e Nas
Alturas, visa descentralizar, dentre jovens do interior paraibano, tanto o acesso às informações quanto o processo de formação
e produção cinematográficas, desmitificando-os, aproximando sonhos e realizações. O período de candidaturas é anunciado
nas redes sociais e as inscrições são por e-mail. Dez argumentos dentre são selecionados por ano (em 2015, ampliou-se para
15, possibilitando a participação de jovens do eixo Campina Grande-João Pessoa) e em caso de inviabilidade de participação
de alguém, a vagam é ocupada por suplente.
A metodologia do JABRE, além de relaxamento às noites em torno da fogueira e sob o céu estrelado do Cariri ou do Sertão,
proporciona exibição e debate de filmes de diversas nacionalidades; a socialização de cada argumento para todos os participantes; a formação de três subgrupos de trabalho (ficção, documentário e doc-fic), pelos quais os coordenadores e monitores
(participantes de edições anteriores) circulam; a discussão coletiva dos projetos de roteiro a partir dos argumentos modificados nos subgrupos; a retomada do trabalho individual; nova reunião de subgrupos; reunião geral para a apresentação dos
roteiros finalizados; eleição dos roteiros a ser premiados; exibição de filmes indicados pelos participantes; e confraternização
final. A projeção audiovisual, muito mais que simples fruição (MARTIN, 1990) possibilita o ensino e o desvelamento da linguagem cinematográfica. Prioriza a produção paraibana, mas não exclui outras, cumprindo o princípio cineclubista de promover
debates após a exibição, estimulando diálogos sobre questões de interesse local e global, socializando com os sujeitos as
características cinematográficas, qualificando-os em sua formação na leitura reflexiva das mídias e nas criações experimentais. O processo de discussão dos temas dos roteiros parte sempre de uma perspectiva descentralizada, na qual todos opinam
e sugerem. O caráter formativo das atividades possui três dimensões: 1) o processo de exibição e a vivência proporcionada
pelos debates; 2) a discussão das atividades e de seus resultados; e 3) os esclarecimentos sobre linguagem cinematográfica
para a criação de roteiros.
Do argumento construído individualmente à elaboração coletiva dos roteiros, estimulam-se a reflexão e a produção de filmes
com temáticas significativas para os participantes. A produção audiovisual de doze dos roteiros desenvolvidos nas cinco
edições do JABRE em muito incentiva o crescimento da autoestima desses jovens que vivem em locais sem acesso algum ao
cinema. No fim, os participantes avaliam o JABRE. A maioria relata que não conhecia a linguagem cinematográfica e afirma
que o Laboratório enriqueceu sua percepção fílmica e também sua vida.
Os jovens entram com um argumento, saem com um roteiro próprio desenvolvido em processos individuais e coletivos de
criação no JABRE, mas apenas um ou dois participantes realizam o audiovisual.
2. O CINEMA NO CARIRI PARAIBANO
O município do Congo, localizado no cariri paraibano, nos últimos 9 anos, vem vivenciando ações contínuas ligadas ao cinema
em ambientes educativos, tanto em escolas públicas quanto em instituições de proteção às crianças e adolescentes, como o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, criado pelo governo federal, para atender crianças e adolescentes
que se encontram em vulnerabilidade social. O momento ápice de celebração da sétima arte na cidade e de todo o trabalho
realizado nesses ambientes educativos que analisaremos mais adiante se consolida na realização anual do CineCongo, festival
de cinema que desde 2009 vem transformando a realidade local, democratizando o produto audiovisual a toda população
congolense.
Para entendermos melhor essa vivência prática existente na pequena cidade interiorana que apresenta, segundo o IBGE (2015),
uma população de 4.780 habitantes, e a pontuação de 0, 581 em seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM,
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segundo o último senso realizado em 2010, será preciso primeiramente entender a importância de projetos como o ViAção
Paraíba, o Cinestésico e o JABRE – Laboratório de Roteiro para Jovens do Interior da Paraíba, que há alguns anos vêm possibilitando a jovens do interior paraibano um envolvimento direto com o cinema através da educação. Esses projetos, sem sombra
de dúvida, acabaram contribuindo intrinsecamente para o desdobramento do cinema como ferramenta de transformação crítica e social, não só na cidade de Congo, mas em vários municípios circunvizinhos que congregam a região do Cariri Paraibano,
tais como as cidades de Coxixola, Serra Branca e São José dos Cordeiros, que pela experiência vivenciada por alguns de seus
jovens estudantes universitários, a partir das edições do CineCongo, resolveram também criar em suas cidades festivais de
arte e cultura, sobre os quais iremos nos ater mais adiante.
2.1. O Cinema no Congo Paraibano
A cidade do Congo na Paraíba nunca possuiu sala de cinema. O primeiro contato com o cinema nessa municipalidade ocorreu
em 2003, não com o processo de exibição de filmes comerciais, mas com a produção amadora do curta-metragem “Joaquim
Pecherada” (Fic., 22 min.), realizado por Arnaldo Farias, professor da rede estadual de ensino, contando com a ajuda de seus
estudantes, parentes e amigos. Em 2006, produziu-se na cidade, também de maneira amadora, o longa “Palavras de um menino em busca de um sonho” (Dir: José Dhiones, Fic., 68 min.), com a participação de 58 pessoas, nos fins de semana em que
estavam disponíveis para as gravações. Crianças, adolescentes e adultos viajavam de Toyota por várias comunidades rurais
para gravar nas locações escolhidas para o filme. Em 2007, parte dos membros desse grupo resolve criar a Associação Cultural
do Congo – ACCON, buscando fortalecer a cultura e o cinema na localidade. Ainda em 2007, há a gravação do média-metragem
ficcional “O carneiro de ouro” (Dir: José Dhiones, Fic., 38 min.), com o mesmo grupo de pessoas percorrendo vários pontos do
complexo geomorfológico da Serra da Engabelada, na região.
Em 2008, surge o Projeto ViAção Paraíba, idealizado por Torquato Joel, técnico da UFPB e cineasta paraibano renomado. Influenciado por Soraia Jordão, congolense, moradora em João Pessoa, Joel traria tal projeto de interiorização do cinema até o
Congo. O ViAção Paraíba, visa capacitar e despertar no jovem o olhar crítico, além da sensibilidade no ato de se fazer cinema. A
metodologia desse projeto envolve a construção básica de um roteiro para cinema, sua linguagem técnica, além de exibição e
debate de filmes. Depois do trabalho do ViAção Paraíba no Congo, os jovens da cidade envolvidos com as dinâmicas do projeto,
deixaram de lado os “mega projetos” de produção de longa-metragem naif, uma vez que, agora, possuíam conhecimento sobre
as técnicas de como fazer, e começaram a produzir filmes mais concisos, preocupados com a função crítica e sucinta que
possui o curta-metragem. Além disso, para dar continuidade às ações desenvolvidas durante a vigência do projeto na cidade e
democratizar o acesso ao cinema aos seus conterrâneos, esses jovens criaram através da ACCON uma mostra de cinema com
filmes paraibanos, aberta e gratuita para toda a população. Essa ação foi tão bem acolhida pelos habitantes da cidade que os
membros da ACCON resolveram dar continuidade à mostra, criando em 2009 o festival CineCongo.
Já a experiência vivenciada durante os sete anos de existência no Laboratório de Roteiro para Jovens do Interior da Paraíba
- JABRE, criado em 2011, pode proporcionar aos jovens selecionados tanto conhecimento e segurança sobre aquilo que se deseja construir, a partir de um argumento, passando pelo roteiro literário, que logo será transformado em roteiro técnico, como
também a pensar criticamente em como a(s) narrativa(s) será(ão) contada(s) em imagens e sons.
O laboratório é um verdadeiro processo de imersão, denso, prazeroso e desafiador. Dez a quinze jovens se isolam em uma pousada e durante quatro dias passam por um processo de (re)construção e reflexão sobre o roteiro que pretendem produzir. Os
participantes também se encontram coletivamente e socializam o andamento de suas intenções, depois são divididos em três
grupos, um de ficção, um de documentário e outro de híbrido (doc-fic), nos quais trabalham os projetos e debatem sob a égide
da perspectiva do gênero cinematográfico a que estão associados, e também trabalham individualmente, focados em seus
próprios roteiros. Os cineastas Torquato Joel e Virgínia Silva são responsáveis pelo laboratório e orientam os jovens no desenvolvimento de cada roteiro. À noite, os participantes do JABRE participam de exibições e debates de filmes, alguns produzidos
por seus egressos. Particularmente, a experiência que adquirimos no laboratório, nos proporcionou inúmeros ensinamentos,
não só para a questão do conhecimento cinematográfico, mas, inclusive, para a vida.
Somente após 113 anos de sua invenção, o cinema chegou para ficar no Congo. Jovens voluntários da ACCON começaram
um projeto semelhante ao vivenciado durante o ViAção Paraíba, levando oficinas de produção audiovisual para estudantes e
professores de escolas públicas Estadual e Municipal de ensino e para crianças e adolescentes do Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (PETI), que atende crianças de 7 a 14 anos, e Projovem Adolescente, que atende adolescentes de 15 a 17
anos. Tais programas foram vinculados, recebendo a nomenclatura de SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos.
Em 2012, foram realizados pelas 80 crianças do PETI 09 filmes de 1 minuto, já os 20 adolescentes atendidos pelo Projovem
realizaram 4 filmes minutos, totalizando assim 13 filmes, com os quais promoveram, em 6/7/2012, o festival de cinema infanto-juvenil “Curta na Infância”. Ao todo foram produzidos 9 ficções e 4 documentários. No mesmo ano, na Escola Municipal de
Educação Fundamental do Congo foi produzido 1 documentário com os alunos, sob a responsabilidade da Escola Municipal,
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e em parceria com a ACCON.
Em 2013, na Escola Municipal foi produzido 1 documentário com os alunos do Programa de Educação para Jovens e Adultos PEJA, registrando em vídeo a história do grupo centenário de Coco de Roda, localizado no Sítio Riacho do Algodão. Na Casa da
Cultura Mira Ramos, onde funciona a ACCON, foi implantado o Cineclube Torquato Joel, com capacidade para atender 25 alunos
por sessão. Pelo SCFV são produzidos pelos adolescentes, 12 filmes, sendo 11 ficções e 1 documentário. Todos esses filmes
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foram exibidos em mostra específica durante o 5° Festival CineCongo. Já em 2014, foram produzidos 03 filmes, sendo 02 documentários e 1 ficção. No entanto, em 2015, houve um expressivo crescimento das produções audiovisuais. Os estudantes
do ensino médio da Escola Estadual Manoel Alves Campos (EMAC), localizada no Centro do Congo, participaram da Oficina de
Linguagem Cinematográfica e Produção Audiovisual, organizada pelos alunos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência (Pibid) do Curso de Sociologia da UFCG, em parceria com a ACCON.
Os 120 alunos dos turnos matutino e vespertino da EMAC produziram 17 vídeo-minutos ligados à linguagem da literatura e da
charge, trabalhando os temas atuais da Sociologia. Esses filmes foram exibidos e debatidos na Mostra Cinema Pibid/Sociologia, ocorrida no dia 20 de novembro, durante a programação do 7º CineCongo. Todos os filmes tiveram caráter ficcional. Além
desses, foi produzido por alguns jovens membros da ACCON 1 documentário que foi exibido no dia 22 de novembro, durante o
referido festival de cinema em praça pública. Todas as exibições foram gratuitas e bastante concorridas pelo público.
Ainda em 2015, a Escola Municipal do Congo (EMC) implantaria no mês de junho o Cineclube Escolar, com capacidade para
atender 30 alunos por sessão, beneficiando estudantes do Ensino Fundamental I e II, dos turnos da manhã e da tarde, quinzenalmente. Os discentes assistem a filmes paraibanos e nacionais, os debatem juntos com seus professores e/ou equipe
pedagógica e, em seguida, produzem relatórios que, por sua vez, são lidos, comentados e arquivados na própria escola.
Para melhor ilustrar, de modo cronológico e de acordo com as respectivas instituições realizadoras, a produção de filmes, bem
como a criação de outras importantes ações em torno da questão cinematográfica, em ambientes educativos, formais ou informais, durante o período compreendido dentre os anos de 2003 a 2015, na cidade de Congo, no Cariri da Paraíba, construímos
a tabela sistemática abaixo.
Muitos dos filmes exibidos nos cineclubes, escolas e festivais de arte e cultura foram doados pelo Projeto Cinestésico, cumprindo o desdobramento de suas ações baseadas no tripé ensino, pesquisa e extensão. O Projeto Cinestésico desde 2008 vem
prestando também assistência a festivais e a mostras de cinema em todo o estado da Paraíba, naquilo que tange a realização
de oficinas relacionadas ao cinema e à educação. As oficinas são direcionadas a professores e estudantes da rede pública de
ensino de cada localidade, mostrando-lhes algumas das maneiras que o cinema pode ser trabalhado em sala de aula. O Cinestésico presta assistência à ACCON e associações culturais do Cariri, distribuindo materiais, tais como livros, filmes, revistas
e outros, que auxiliam no desenvolvimento das atividades e na promoção do cinema junto à educação. Os outros filmes que
compõem o acervo audiovisual da ACCON foram doados por entidades e cineastas que submeteram seus filmes aos editais
das diversas edições do Festival CineCongo.
Outros desdobramentos resultantes das ações do ViAção Paraíba, JABRE, Cinestésico, ACCON e do próprio CineCongo são os
“Festivais de Arte e Cultura” do Cariri Ocidental da Paraíba. Um movimento social que defende o patrimônio cultural local e que
tem se tornado celeiro das mais variadas formas de expressão artístico-cultural deste pólo regional. Esse movimento acontece em cidades como Coxixola, Serra Branca e São José dos Cordeiros e se intensifica tanto e cada vez mais que podemos
caracterizá-lo como sendo sociocultural. Tal movimento teve seu início e fase de consolidação quando jovens universitários
das cidades supracitadas, estiveram de 24 a 27/10/2013, participando do 5º CineCongo – Festival Audiovisual da Paraíba, no
município de Congo, que, além de exibir a sétima arte, agrega outros tipos de linguagens artísticas – música, dança, moda,
artesanato, poesia, teatro, passeios ecológicos, dentre outros - durante a sua realização.
Tabela 1: Ações de Cinema e Educação - Congo/PB
Ano

ACCON

SCFV (PETI/ PROJOVEM)

EMAC

EMC

2003

-

-

Joaquim Pecherada (Fic. 22’.)
Dir: Arnaldo Farias

-

2006

Palavras de um menino
em busca de um sonho
(Fic. 68’) Dir: José
Dhiones

-

-

-

2007

O Carneiro de Ouro (Fic.
38’) Dir: José Dhiones

-

-

-

2008

-

-

-

-

2009

Morte Morfina (Fic. 1’)
Dir: José Dhiones
O céu da boca morta
(Fic. 15’) Dir: Audaci Jr

-

-

-

2010

-

-

-

-
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2011

Fubo é bom (Doc.
5’45’’) Dir: José Dhiones

-

-

-

2012

Pensamento Severina
(Fic. 1’) Dir: José
Dhiones
Praça Papai Amaro
(Doc. 9’39’’) Dir: Antonio Filho

O chute (Fic. 58’’) Dir: Luíz Felipe
Pedaladas (Fic. 1’10’’) Dir: Carlos Ferreira
O som da vida (Fic. 1’) Dir: Danilo Basílio
Azul (Fic. 1’17’’) Dir: Mikaele da Costa
Alô! (Fic. 1’07’’) Dir: Maria Camilly
Salsicha (Fic. 1’26’’) Dir: Maria Eunice
Pode ser 5 (Fic. 1’09’’) Dir: Edberto Cardoso
Tá doido (Fic. 1’18’’) Dir: Carlos Roberto
Patrick (Fic. 1’13’’) Dir: Williane Moura
Dívidas de Deus (Doc. 1’25’’) Dir: Camila Lorrana
O poeta e o celular (Doc. 1’14’’) Dir: Clécia Maria
Profecias de poeta (Doc. 1’25’’) Dir: Raniele
Pereira
O homem e o hino (Doc. 1’27’’) Dir: Kaique Lima

-

De cara limpa com as drogas
(Doc. 5’27’’)
Dir: Escola Municipal/ SEMEC

2013

Implantação do Cineclube Torquato Joel
(Casa da Cultura Mira
Ramos)

Nas Marcas (Fic. 2’42’’) Dir: Ana Duarte
Filha (Fic. 2’39’’) Dir: Ana Lúcia Lins
Prova (Fic. 2’06’’) Dir: Davi Neves
Amigo (Fic. 2’14’’) Dir: Erick Silva
Dudu e eu (Fic. 2’14’’) Dir: Lis Catariny
Ao meu sobrinho (Fic. 3’19’’) Dir: José Dhiones
Nunes
Presente (Fic. 2’36’’) Dir: Larissa Drummond
Dona Helena (Doc. 3’) Dir: Jefferson Muryel
A menina de sal (Fic. 4’36’’) Dir: Isabelly Oliveira
Papa (Fic. 4’) Dir: Elvis Aguiar
Ângela (Fic. 2’) Dir: Simone Soares
A oferenda (Fic. 1’26’’) Dir: Fabiana Aleixo

-

Coco de Roda (Doc. 8’31’’)
Dir: Marinaldo Chaves

2014

Eu não deixei de
fotografar (Doc. 8’) Dir:
Larissa Drummond
Cotidiano (Doc. 4’) Dir:
Laís Fernandes
Dito (Fic. 3’) Dir: José
Dhiones

-

-

-

2015

Águas passadas (Doc. 3’)
Dir: Coletivo ACCON

-

Apolítico (Fic. 35’’) Dir: Coletiva 1B
Brincadeira de criança (Fic. 38’’) Dir: Coletiva 1B
Escanteio (Fic. 38’’) Dir: Coletiva 1B
Esperto (Fic. 1’) Dir: Coletiva 2A
Eu votei no primeiro da fila (Fic. 1’) Dir: Coletiva
2º A
Jeitinho (Fic. 1’) Dir: Coletiva 1B
Mundo virtual (Fic. 1’) Dir: Coletiva 3B
O que é travesseiro? (Fic. 1’) Dir: Coletiva 2B
Passe a resposta errada (Fic. 1’04’’) Dir: Coletiva
1B
1º voto (Fic. 1’) Dir: Coletiva 1B
Propinando (Fic. 1’) Dir: Coletiva 2A
Tio (Fic. 0’46’’) Dir: Coletiva 1º A
Torcedores (Fic. 1’) Dir: Coletiva 3B
Tortura no Brasil (Fic. 41’’) Dir: Coletiva 2B
Você sabe o que é democracia (Fic. 33’’) Dir:
Coletiva 2B
Tecnológico (Fic. 49’’) Dir: Coletiva 3A
Acordamos bem antes (Fic. 34’’) Dir: Coletiva 1A

Implantação do Cineclube
Escolar

Fonte: Elaborada pelos autores especialmente para esse trabalho.

A partir disso, o grupo de estudantes universitários da região do Cariri decidiu criar festivais na linha metodológica daquilo
que presenciaram, durante a vivência na cidade de Congo. Os jovens demonstraram preocupação em também apresentar a
cultura de sua localidade para as pessoas do próprio lugar, sensibilizando e democratizando o acesso à arte, percebendo-a
como direito de todos. Os estudantes interessaram-se em realizar alguma ação parecida em seus respectivos municípios
e buscaram espaços públicos para a realização dos festivais. Ao longo dos anos, foi criada uma rede de articulação entre
todos os produtores culturais locais, o que perdura até os dias atuais. O mais importante desta experiência é percebemos
que cada festival se preocupa em despertar e sensibilizar a identidade local de seu povo, não estando preocupado com o
que tenta ser imposto pela indústria cultural massificada. O Festival de Arte e Cultura de cada uma dessas cidades ocorre
anualmente, tornando-se um momento celebrativo e de consagração, em virtude da visibilidade que é dada àquilo que foi
produzido durante todo o ano. As oficinas e mostras de filmes ocorrem no último dia da realização do festival, envolvendo
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assim toda a população que se direciona até o espaço de realização para ver filmes locais, paraibanos, nacionais e estrangeiros. Depois que cada cidade realizou seu primeiro Festival de Arte e Cultura, foram se formando outras associações culturais, através das redes de mobilização e articulação realizadas pela ACCON com os estudantes universitários da região.
Em Coxixola foi criada a Associação Cultural de Coxixola (ASCOX); em Serra Branca a Associação Cultural de Serra Branca
(ACULTA); e em São José dos Cordeiros, a Associação Cultural de São José dos Cordeiros (AREDECÔ). Sendo assim, a ACCON
torna-se uma referência na luta por produção e acesso a bens culturais da região caririzeira.
Todos esses exemplos específicos de referências e desdobramentos gerados no Cariri, inicialmente promovidos por alguns importantes projetos de interiorização cinematográfica na Paraíba, capitaneados por profissionais da UFPB (ViAção
Paraíba, Cinestésico, JABRE), e depois pela ação encorajadora desenvolvida por um coletivo dos jovens de uma de suas
próprias cidades (ACCON), de maneira bem simples acabaram fazendo uma complexa diferença local, e até mesmo muito
mais que isso, pois possibilitaram tornar alguns jovens estudantes em produtores e promotores culturais, transformando
não só as suas vidas pessoais, como também a rotina de suas comunidades. É notória a transformação que o cinema vem
proporcionando na cidade de Congo e em cidades circunvizinhas do Cariri Paraibano, no que diz respeito principalmente
à sétima arte. No entanto, dada a nossa experiência com as constantes descontinuidades pedagógicas, continuamos nos
perguntando: será que os desdobramentos ocorridos há alguns anos, tanto na cidade de Congo quanto na circunvizinhança
do Cariri Paraibano, são o bastante para que se mantenha desenvolvendo ações ligadas ao cinema nos ambientes educativos da região?
3. CONCLUINDO
Concluímos, assim, que, para que as ações culturais continuem ocorrendo de maneira sustentável, será preciso buscar cada
vez mais apoio junto a instituições e projetos de extensão, ligados à área educacional e que visem a capacitar de maneira
continuada os profissionais e os estudantes de toda a rede de ensino formal ou informal, pois os trabalhos realizados em
ambientes educativos fortalecem e contribuem no desenvolvimento educacional, cultural, social e político dos sujeitos e
da região.
O cinema, muito embora seja compreendido como mais um elemento pedagógico, ainda precisa ser institucionalizado,
haja vista a luta de educadores e de profissionais do audiovisual para que haja dignidade no aporte de verbas para o setor
na Paraíba. Por outro lado, ressaltamos o apoio da Prefeitura do Congo, da ACCON, das Pousadas e dos participantes do
JABRE, que exemplifica a importância da participação nos processos formativos. Apontamos ainda o papel educativo das
reuniões com os jovens no JABRE, em que se partilham experiências. Cremos, assim, ser fundamental a aproximação entre
extensão, ensino e pesquisa. Lamentamos, no entanto, que a falta de estrutura limite ações como essas a um quantitativo
restrito de sujeitos. Enfim, testemunhamos a gama de sensações e impressões conceituais, materiais e simbólicas, que
denotam a força conotativa que o cinema impregna em cinéfilos ou em espectadores eventuais. Podemos afirmar que a
leitura crítica de produtos fílmicos é importante para que os espectadores questionem os estereótipos e valores em geral
veiculados pelo circuito comercial.
A Paraíba necessita da criação de políticas públicas para o pleno fomento de sua capacidade artístico-econômica audiovisual. Essa é uma das bandeiras de luta do Fórum do Audiovisual Paraibano, ao qual também devem se somar os educadores, na perspectiva de se ampliar o debate em torno dos efeitos da Lei nº 13.006 (BRASIL, 2014), ou seja, sobre quais filmes,
de fato, queremos exibir e debater em nossas escolas com nossos pares e estudantes, antes que as grandes distribuidoras
nacionais e estrangeiras venham impor os seus produtos cinematográficos a todo o sistema de ensino da educação básica
nacional, a exemplo do que já ocorre com os pacotes de livros didáticos e paradidáticos no Brasil, editados na Região Sudeste, em sua imensa maioria, e enviados a todo o território nacional, a despeito de toda diversidade cultural e regional que
o nosso imenso país apresenta.
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POÉTICAS VISUALES Y
PROCESOS DE CREACIÓN

PROCESSOS DE CRIAÇÃO: ESCRITA (ACADÉMICA) E POÉTICAS
VISUAIS: INVENTANDO UMA LÍNGUA (OUTRA) PARA CONTAR O QUE
NOS PASSA NA EDUCAÇÃO
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UERJ/FFP- FAPERJ, Brasil
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UERJ/FFP, Brasil
Ms. Vannina Silveira
UERJ/FFP, Brasil
RESUMO
Este ensaio é uma composição de dois fragmentos que expressam perguntas que nos acompanham na produção de nossos
trabalhos no Coletivo “Diferenças e Alteridade na Educação” (FFP-UERJ) que é um coletivo criado em 2011 que, atualmente,
reúne professores da escola básica, professores e estudantes da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, gestores das redes públicas de ensino e famílias –principalmente mães – de alunos ditos “pessoas
com deficiências”. Nesta rede problematizamos a produção da normalidade como política presente no campo da pedagogía e
que ainda contribui para a exclusão e massacre de pessoas que se afastam da norma criada como vetor de padronização. Por
outro lado, e coerente com essa problematização da norma, colocamos também em questão as formas com que a pedagogia
tem narrado o outro: desde um discurso profundamente medicalizado (os rótulos…) ou marcadamente judicializado (o discurso
de direito como discurso apenas jurídico) para afirmar, desde o coletivo, a invenção de uma narrativa que revele o encontro ético com o outro. Para isso criamos uma diversidade de dispositivos que nos permitem contar esse encontro na alteridade que
se encarna na relação com essas pessoas que foram historicamente produzidas como “anormais”, pois problematizam radicalmente a “congruência” dos corpos. Tendo, então, a possibilidade de alteridade como produção investigativa a pergunta que se
instala como interrogante é como narrar este acontecimento? Não se trata, pois, de escrever sobre um tema, uma questão, um
problema. Se trata de expor as travessias e implicações que o encontro e a emergência com o tema-questão-problema provoca
em nós e o que nós fazemos com isso. Assim, afirmamos a escrita de diários, biografemas, crónicas, ensaios, a produção de
paisagens sonoras, etc. como uma expressão da aposta na micro-política da diferença.
PALAVRAS CHAVE: diferença; escrita; política da narratividade; pensamento; corpo
1. ENSAIOS PARA UMA PESQUISA ENTRE DOIS: CRÔNICAS POLÍTICAS E POÉTICAS ENTRE ESCOLAS E HOSPITAL
Este fragmento trata de uma pesquisa que cronicou encontros escolares num hospital e seus efeitos políticos e práticos, tendo
o entre escolas e hospital como um espaço legítimo de escolarização das pessoas com condições físicas deficientes e severas,
em Itaboraí, município da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro.
Com o conceito de experiência de Larrosa (2002) e por meio de conversas e produção artística de crônicas fora narrados os
efeitos gerados pelos encontros pedagógicos no hospital, a partir do encontro com Wenderson, meu primeiro aluno atendido,
ao longo de três anos,
Quando nos conhecemos, Wenderson que respirava com auxílio um aparelho de ventilação mecânica, já estava internado a
mais de um ano, então esperava encontrá-lo na pediatria. Mas o Wenderson que conheci era um outro, ou melhor, era outros.
Era qualquer um. Era adolescente, era marrento, era tímido, alegre, quieto, participativo, brincalhão, calado, paquerador, deprimido, debochado, engraçado, inteligente, implicante… Mais que um paciente com distrofia muscular progressiva, Wenderson
era uma pessoa.
Como experimentar a distrofia do corpo do Wenderson no corpo-texto-pesquisa?
Para Wenderson a distrofia era uma forma nova e outra de habitar diariamente seu corpo novo e outro, experienciando formas
singulares e não menos difíceis de existência.
E no texto? Qual seria a potência “acadêmica” de um corpo-texto distrofiado? Ou melhor, quais efeitos e possibilidades produzidos pela distrofia no texto, no corpo, na vida?
Corpo-texto que tentou brigar com uma forma única de vida-escrita. Corpo-texto atravessado por mil lados, cores, cheiros,
texturas e vazios que os - nos - compõem.
Que forma(s) as formas têm?
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Distrofia… DISTROFIA… distrofia… DiStRofiA… DISTRofia… distROFIA…
O que possibilita a distrofia?
Pode possibilitar questionar a Forma?
Pode possibilitar ensaiar outras formas?
Pode possibilitar produzir nenhuma forma?
Pode possibilitar-nos viver condições outras de existência.
Possibilitar nada…
Possibilitar qualquer coisa…
Possibilitar uma forma de escrita outra que assume uma estética distrófica.

Nossos encontros pedagógicos na pediatria tiveram como efeito a força para a instituição de políticas públicas municipais de
educação especial e inclusão escolar no hospital. Com a pergunta “E se o outro não estivesse aí?” de Skliar (2003), a pesquisa
propôs pensar a educação ou a escolarização no hospital como escola outra construída na potência do “estar juntos” e cujas
aulas são tecidas entre “conversas”.
Com uma internação longa, a escolarização do Wenderson no hospital tensionou o pressuposto legal da “classe hospitalar”,
que como um atendimento educacional especializado tem função de complementar ou suplementar a aprendizagem (BRASIL,
2009). Pois segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica as classes hospitalares devem contribuir para o “retorno e reintegração” do aluno “ao grupo escolar […], facilitando seu posterior acesso à escola regular” (BRASIL,
2001, Art. 13, § 1º).
No entanto, tal experiência mais do que continuou seu processo de desenvolvimento educacional, na verdade, reiniciou, haja
vista que não estudava há algum tempo e não estava matriculado na educação básica. E, sobretudo a “reintegração”, entendendo esse movimento como um retorno físico à escola, não foi alcançada, mesmo com sua saída do hospital para o “atendimento
em ambiente domiciliar”. Assim, não se aplica com o Wenderson a mesma leitura linear da transitoriedade da classe hospitalar,
sendo possível pensar os encontros pedagógicos em ambiente hospitalar como escola no hospital, escola outra para pessoas
a quem a alteridade radical provoca rupturas nas próprias políticas públicas.
Se Wenderson não estivesse aí, talvez não teríamos pensado na possibilidade de um aluno com alguma doença ou deficiência
não estar em condição de fazer o percurso do atendimento educacional especializado no hospital para a escola regular. Ele
não fez nada disso. Então, obriga-nos a pensar que existem mais existências do que achávamos ter, como a dele. Wenderson
é a afirmação da diferença. Diferença que não está na política, está na vida.
Mas como narrar uma experiência-política-prática que se forja no lugar do transitório da vida?
“É possível dizer e escrever o acontecimento na educação sem capturá-lo e aprisioná-lo na representação e na significação?
Como preservar a dimensão da exterioridade? Como o acontecimento pode ser mantido na sua irredutibilidade, sem que seja
interiorizado? Como narrar o acontecimento que nos passa sem reduzi-lo a uma descrição replicada do que de fato passa?”
(RIBETTO, p. 61 e 62, no prelo).
Como sustentar a experiência do encontro e mantê-la vulnerável e aberta? Como narrar o menor, o mínimo na educação?
Talvez por meio de crônicas.
Talvez cronicando encontros pedagógicos no hospital. Os instantes escolares (in)significantes, (im)perceptíveis, (im)possíveis
experimentados naquela pediatria.
Mas o que seriam crônicas?
Ou diante de impossibilidade de sabê-las e classificá-las, pensar em: como compô-las?
Instaladas no presente, as crônicas costumam ser textos curtos e escritos com uma linguagem próxima à informalidade. E
mesmo alimentadas pelo cotidiano o produzem também, principalmente por não descreverem o que seria “real”, mas pela
aproximação do vivido, criado e experimentado. Praticamente narrando um cotidiano ficcional.
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Por isso os encontros escolares no hospital foram compostos por crônicas, pois elas ajudam a pensar nas potências das conversas, dos afetos, dos silêncios, dos olhares, dos gestos. Pois eternizam os momentos, mantendo-os finitos, pontuais, específicos, subjetivos, singulares. Porque provocam uma relação de diferença com a escrita pela própria escrita, na própria escrita.
Cronicando experimentamos e possibilitamos a experimentação não só de alguns encontros escolares no hospital, mas também dos seus efeitos em nós.
Sabemos que “Toda experiência cartográfica acompanha processos, mais do que representa estados de coisa; intervém na
realidade, mais do que a interpreta; monta dispositivos, mais do que atribui a eles qualquer natureza; dissolve o ponto de vista
dos observadores, mais do que centraliza o conhecimento em uma perspectiva identitária e pessoal. O método da cartografia
implica também a aposta ético-política em um modo de dizer que expresse processos de mudança de si e do mundo” (PASSOS;
BARROS, 2009, p. 169 e 170)
Nesse sentido, ao cronicar tentamos cartografar os encontros pensando a “escrita” acadêmica da experiência no “trabalho
de campo” de forma outra. Pensar, escrever de outro jeito, com outros tons, outras cores, num esforço de tensionar outros
pensamentos, textos. Num provocar político e poético de dizer e fazer uma pesquisa outra, mais cartográfica, mais implicada,
mais distrofiada. Cronicada.
Crônicas como políticas de narratividade éticas e poéticas, “como uma posição que tomamos quando, em relação ao mundo e
a si mesmo, definimos uma forma de expressão do que se passa, do que acontece” (PASSOS; BARROS, 2009, p. 151).
Por isso, depois de cinco anos, volto à pediatria do hospital municipal de Itaboraí, para estar com alunos, com a nova professora, famílias, equipes de enfermagem, médicos, para pensar sobre o desejo de estudar, aprender… sobre a aula como
conversação, sobre os atravessamentos nas aulas, as dores, injeções, devires, sobre os espaços escolares na escola praticada
no hospital, sobre os currículos inventados, abertos e cheio de experimentação, sobre as práticas escolares com minúsculas.
Volto para cronicar com as pistas do cotidiano, com os acontecimentos mínimos e aparentemente irrelevantes, o possível de
ser narrado, cronicado.
Volto outra à pediatria outra. Retorno duro. Re(encontro) com dores, choros, infecções, risco de contaminação…
Volto num outro espaço, num outro tempo.
Volto para sentir o(s) movimento(s).
Cronicar como narrar o que têm atravessado o entre escolas e hospital no município de Itaboraí e que de certa forma expressem
esse território escolar em movimento. No presente. Não para representar a realidade, não para discutir o real, a realidade do que
está acontecendo, mas para pensar o que daquilo que está acontecendo nos faz pensar.

Crônica: Passeio sem Lugar: entrar…
Volto ao hospital como para um lugar desconhecido. Volto outra. Voltamos – eu e Wenderson em mim – outros. Voltamos, não
como uma volta, um retorno, mas como se fosse a primeira vez. Então, mais do que voltamos, vamos… Numa espécie de passeio, “para una experiencia de lo real” (MOREY, 2004, p. 1), como que para “salvar la dignidad de la experiencia pura” (Ibidem, p. 7).
Passeando, permito(me) uma abertura para a experiência, com ouvidos, olhos e poros atentos para as sensações, para o instantâneo, efêmero, presente, numa relação mais demorada com o tempo.
O que e quem encontrarei?
Chego à portaria do hospital. Como entro? Entrar é um gesto. Apenas um gesto, que pode compor diferentes formas a partir
da minha entrada.
Entrada das visitas?
Entrada dos funcionários? Não sem o jaleco rosa que usava escrito “Pedagoga”.
Entrada principal dos pacientes, sem estar doente. Pensei:
– Como me apresentarei?
Tirei do bolso a “carteira de Secretaria de Educação” e disse ter conversa agendada com o responsável pela pediatria. Tudo
verdade.
Mas o hospital estava outro.
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A minha entrada foi outra. Entrada com contorno de uma gestualidade mínima (SKLIAR, 2011).
Entrei procurando pistas, criando pistas. Entrei com o corpo atento, numa atençãoque capta e que faz reverberar o oficial, o
maior, o dito, o respirado, o tocado, o ouvido e o não dito, respirado…, o quase ouvido, quase sentido, o caótico. Entrei passeando como que sem conhecer o caminho. Destino pediatria. “Classe hospitalar”… Ou melhor: escola.
Onde estão os mapas? Onde estão as marcas da escola?
Perco-me. Perdem-me.
Subo a rampa. Só vejo paredes brancas e um quadro de alerta sobre a dengue.
Placa: Pediatria. Chequei na escola?
Entro.
Escola? Que escola?
Na antessala da enfermagem, local há muito prometido para a classe hospitalar, encontro três caixas empilhadas com brinquedos, dois banquinhos, dois quadros com imagens de bichos e crianças, uma balança, uma poltrona e um quadro com os
nomes das crianças internadas.
Nenhum desenho, nenhum jogo, nenhum livro, nenhuma atividade, nenhuma brincadeira… Nenhuma evidência da presença da
professora e de seus alunos, nenhum gesto ou objeto que aprendi como escolar. Como que, após cada aula, por um passe de
mágica, a presença daqueles corpos e experiências fosse apagada.
– Não posso deixar materiais, colar materiais. – disse-me um dia a professora, que no momento estava em licença médica.
O espaço mostrava que era o lugar da medicina, da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia.
No entanto, segundo conversas anteriores com a professora, naquele espaço também se fazia educação. Pois com sua chegada a rotina de procedimentos e trânsito de pessoas era alterada, modificada. A voz das crianças pronunciava mais do que
gritos e choros. E as perguntas também perguntavam outras coisas além da dor.
Mas naquele momento a presença da professora estava ausente. Não mandaram professora substituta.
Lembrando do novo acesso para as emergências infantis, resolvi sair fazendo o trajeto mais esperado para a entrada das
crianças.
Mas de diferente apenas dois bancos coloridos em forma de lápis de cor e nada mais. Nada mais que pudesse mostrar ou dar
a ver a escola no hospital.
Apenas marcas da ausência.
Marcas do nada.
Marcas do não estar.
Passeios sem lugar.
Passeio no “sem lugar”.

E se Wenderson não estivesse aí? pergunta Skliar.
Quando Wenderson foi estudar em casa, a escola do hospital ficou sem professora, mas teria outros alunos. Anos depois voltou
a ter professora. Tem alunos. Tem escola. Durante a licença médica da nova professora, não tem escola. Não tem? Substitui-se
a professora licenciada por outra; durante uma semana se tem professora e alunos. Tem escola. A pediatria é fechada por falta
de condições de atendimento das crianças… Tem professora, mas não alunos… Acabou a escola?
Pesquisa em movimento…
Movimento em pesquisa…
Essa é uma transitoriedade da pesquisa? Da escola no hospital?
Ou também: que fragilidades são essas para constante materialização das políticas-práticas públicas? Que duro!
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Escola – movimento. Pesquisa – movimento.
Pesquisa instalada no presente, cronicada. Tentativa outra de experimentar o território escolar em movimento, os encontros…
Crônicas “acerca de una pedagogía más humilde, más circunscripta, más acotada y que, a pesar de su falta de virtuosismo,
tuviera como única pretensión – des-pretenciosa – el retrato hondo del presente, del instante, del momento, de la situación
(pero no de la estructura, pero no de la coyuntura)”1
Pesquisa ensaiada, cartografada, cronicada, experimentada, implicada, apaixonada, distrofiada.
E por que uma pesquisa entre dois?
“Porque sem o outro não seríamos nada (e não confundir esta frase com aquela outra que se pronuncia habitualmente nos
enterros); porque a mesmidade não seria mais do que um egoísmo apenas travestido.Porque se o outro não estivesse aí, só
ficaria a vacuidade e a opacidade de nós mesmos, a nossa pura miséria, a própria selvageria que nem ao menos é exótica.
Porque o outro já não está aí, senão aqui e em todas as partes; inclusive onde nossa pétrea mesmidade não alcança ver.
E porque se o outro não estivesse aí… mais valeria que tantas reformas nos reformassem a nós mesmos de uma vez e que tanta
biodiversidade nos fustigasse com seus monstros pela noite!” (SKLIAR, 2003, p. 29)
Porque sem o outro o encontro não seria possível.
Porque sem o outro não seria possível uma escola no hospital, uma pesquisa entre muitos, entre outros, entre qualquer um.
Por isso esse corpo-texto tratou principalmente de Encontros.
Encontro com a educação, encontro com a escola no hospital, encontro com o corpo-texto distrofiado…
Quantos efeitos surgem dos encontros-acontecimentos!
E tudo isso porque Wenderson estava aí!
E aqui!

2

2. BIOGRAFEMANDO A EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE DANÇA SOBRE RODAS CORPO EM MOVIMENTO: ENTRE PISTAS DE
PRODUÇÃO DE NORMALIDADE E AS ASTÚCIAS CRIADAS PELOS CORPOS
“A gente se inventava de caminhos com as novas palavras” (BARROS, 2003. p. 430)
“Invento para me conhecer” (Idem. p. 425)
Este fragmento conta uma pesquisa em educação que buscou biografemar (COSTA, 2011) a experiência do encontro com os
bailarinos do grupo de dança sobre rodas Corpo em Movimento, pensando as pistas que se dão entre a produção da normali1. Fala de Carlos Skliar na UERJ-FFP em 2015.
2. Crônica desenhada por Wenderson no seu computador utilizando apenas o dedo indicador direito;
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dade com Michel de Foucault e a criação de astúcias como forma de resistência ao instituído, a partir da perspectiva de Michel
de Certeau.
A aposta do texto é que diário – ensaio – biografemas - cartografia – pesquisa -conversem entre si em uma grande tessitura
de fios. Não havendo possibilidade de separá-los ou dicotomizá-los. São apenas dobras provisórias de um pesquisar “com”,
que se propõe a partir de um encontro. Riscam continuamente o contorno de um corpo em movimento.
Neste fragmento apresentamos os diários (LOURAU, 1993) e os biografemas (BARTHES, 2003) como dispositivos que compuseram a escrita da dissertação, uma estratégia de admitir as angústias necessárias para pensar as questões que atravessam o
pesquisador na escritura da pesquisa. Uma forma outra de tecer caminhos múltiplos nas diferentes formas de contar ao outro
o que nos ocorre, o que nos provoca e nos mobiliza.
Apresentamos o diário de pesquisa como o “fora de texto”, aquilo que naturalizadamente deixamos de fora do nosso texto
pronto e acabado, limpo e higienizado. Nessa proposta ética, estética e política nossos escritos do diário ganham potência
e passam a integrar a escrita oficial. “A essa escrita quase obscena, violadora da ‘neutralidade’, chamei de ‘Fora do texto’ no
sentido literal e etimológico do termo: aquilo que está fora da cena; fora da cena oficial da escritura” (LOURAU, 1993, p. 71).
“Hoje resolvi colocar linhas em todo o diário! Isso me faz lembrar que essa escrita é construída por fios. Por diferentes fios.
Uma grande tessitura. Não tem meio, início ou fim. Têm linhas, fios, caminhos…” (Fragmento do diário, 15 de Março de 2014).
É a partir desses fios que propomos a tessitura do texto. Uma forma de restituir, na linguagem escrita, inclusive na impossibilidade de constituir palavra, os caminhos percorridos, os encontros, os confrontos… Meu diário é composto não apenas por
letras, mas por fotos, por sensações e pela vida, que não se captura na linearidade porque não se rende a ela.
Outro fio importante nessa tessitura são os biografemas.
O método do biografema desenvolvido por Rolland Barthes se propõe a pensar a vida como a construção de um texto. Um
biografema não busca narrar a história como um roteiro duro e estático, mas apresenta a vida como potência a partir do que
nos escapa. São as brechas, os buracos, as ficções que compomos para falar de uma vida vivida no presente. Pois antes de
conta-la ela não era isso que narramos, mas outra coisa.
O biografema é parte de um componente biográfico, não se coloca como oposto da biografia, mas a ela dá sentido, uma vez
que “eclode na relação que estabelecemos com aquele sobre o qual escrevemos” (COSTA, 2011, p. 12). Nesse sentido, o que
nos atravessa está diretamente ligado ao que escrevemos. Mais do que estar preocupados com uma suposta verdade, uma
cronologia dos fatos ou uma possível linearidade dos atos, o biografema se apresenta como possibilidade de falar do encontro.
Falar do outro em mim e falar do que me passa no encontro com o outro e ainda contar sua biografia.
Biografemar é me colocar também em movimento. Posto, que naturalizamos a pesquisa construída a partir do pesquisado que
fala e do pesquisador que escreve. Nesta escrita biografemática compomos uma tessitura com o que foi vivido e o que se vive
no presente – efeitos, vozes, palavras, sentidos.
Biofotografemar é também ensaiar a força das histórias não oficiais – os contornos. O ensaio como nos coloca Larrosa “a
forma não regulada da escrita e do pensamento, sua forma mais variada, mais protética, mais subjetiva” (2004, p.32) de habitar
esse espaçotempo de escrita da pesquisa. Uma escrita experimental, de uma vida experimental, a partir de um encontro experimental.
Nesse ímpeto ensaiar é experimentar. Experimentar receitas como formas de fazer. Criar receitas, outras formas de fazer.
Sentir os odores e paladares de uma possível escrita-pesquisa ensaística (RIBETTO, 2009). Ensaiar seria então suportar a
imprevisibilidade e a impossibilidade.
2.1. Grupo de Dança sobre rodas Corpo em Movimento
Se eu pudesse dizer o que sinto, não precisaria dançar.
(Isadora Duncam)
A história do grupo de dança sobre rodas Corpo em Movimento não se compõe apenas pela história entendida como oficial –
os dados de fundação, as apresentações, as parcerias – mas também a vida dos bailarinos que dão o contorno vivo do grupo.
Há que se percorrer pelos contornos dos corpos, o que materializa a dança, para enfim encontrar os vãos, as curvas por onde
escorrem as astúcias.
Assim, encontramos na composição dos biografemas fendas possíveis que nos permitem pensar para além do já sabido.
Produzir corpos a partir de encontros.
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Lembro-me do primeiro dia que cheguei a Associação Niteroiense de Deficientes Físicos3(ANDEF) para conhecê-los. Percebi o
primeiro abalo, o primeiro arrepio na pele.
“Me pediram para sentar na cadeira (de rodas). Sentir como é dançar na cadeira.
Fiquei sem graça e acabei não aceitando o convite. Penso que não é somente pelo fato de ser tímida, mas também porque não
quero passar como ridícula. E apesar da deficiência física eles não se paralisam porque dançam, se jogam no chão, rebolam…
e eu cheia de vergonha por que posso em algum momento mostrar as gordurinhas que sobram na barriga. Talvez isso seja
ridículo” (Diário, 19 de Maio de 2014)
Não foi possível sair desse encontro intacta.
Por isso o contorno do texto expõe e propõe uma tática de escritura da vida dos bailarinos do grupo Corpo em Movimento. Tentamos contar o mínimo do encontro com os sujeitos dessa pesquisa. Mostrar os arrepios, os suores, os cheiros, os sabores…
Contar suas histórias empreendem o esforço e o desejo de falar também sobre suas trajetórias.
“A escrita pode ter uma função estética e política de criação de si. Um desafio que nos convida a transformarmo-nos em meio à
própria escrita. A escrita como encontro com a alteridade, como um desmanchar do idêntico, a escrita como um ‘outramento’.
Uma estranheza. “Eu não sou eu nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio”. Um outro de si, um outro de outro e, no
entanto, não há nenhum ‘eu’ e nem nenhum outro, somente um ‘entre’. “Não ser eu, toda gente, toda parte”. A escrita percorrida por algo que não nos diz respeito e nos é próximo, por algo que se relaciona a nós e nos é distante. Algo que é o próprio
desmanchar de mim mesmo. Algo que nos incita a inventar outras formas ao conjugarmos os tantos verbos da nossa vida. Um
desafio, uma provocação”(MACHADO, 2004, p. 86)
Como seria então possível contar a experiência (LARROSA, 2002). Contar a vida. De que maneira transpor em papel as marcas
de um encontro, de uma conversa, de uma afetação? Como falar do outro em mim? Um texto, uma frase, uma imagem ou um
poema? O que conto de mim quando conto sobre o outro? Que elementos entram em cena quando esse encontro acontece?
Os biografemas que costuramos não se estabelecem pela linearidade dos fatos narrados. O que apresentamos também não se
trata da entrevista transcrita, mas do que dela emergiu como potência. O que irrompeu como fenda enquanto esse encontro se
dava. Estamos a costurar uma história que se dá no presente pelo resgate de uma história passada.
As falas dos bailarinos, as minhas afetações, o diário, empreendem um esforço de pulsar sangue nesse corpo inóspito. Um
impulso de burlar a economia escriturística, que tenta postular valor apenas na história escrita e registrada, ignorando as diferentes possibilidades e atravessamentos de uma história vivida por inúmeros sujeitos de infinitas maneiras.
“Uma vida não é um conjunto coerente e estável de fatos que acontecem em um tempo linear, ela é feita de irregularidades,
caos, espaços, silêncios, vacuidade. Explosões. Gritos. Lampejos. Excitação. Calmaria. Modulações de si. Com Regina Favre
dizemos: nenhum corpo é em si mesmo. Os corpos se processam no/do encontro” (MACHADO; ALMEIDA. Notas sobre escrever
[n]uma vida. No prelo)
A aposta é pensar o corpo desses bailarinos a partir das experiências de vida que vão sendo produzidas e contadas, sabendo
que esse processo se dá por eles e por mim. “[…] a invenção de si como se fora um “outro”. A história é, pois, atravessada pela
fabulação, sendo o biográfico o plano onde estas misturas efetivamente se dão”. (COSTA, 2011, p.30).
Assim, os biografemas que produzimos são efeitos dos encontros realizados ao longo dos dois anos de pesquisa. Nessa trama
não nos atemos apenas as entrevistas, mas também as conversas de corredores, os encontros virtuais pelas redes sociais,
os ensaios, as apresentações… enfim, sempre que um corpo encontrou com o outro. Não são relatos frios e sem vida de uma
história narrada, tampouco um registro pragmático de uma vida. De alguma maneira nos alimentamos dos restos, das sobras,
para (re)inventar uma vida.
Biografemar é contornar o corpo pelas sombras, sempre tortas pela posição do sol, as vezes composta pela sombra de outros.
É se prender as práticas astuciosas, sorrateiras. Aquilo que passa desapercebido no entremeio das narrativas oficiais.
O biografema age com a escrita ordinária, como nos colocaria Certeau, já que nossos saberes parecem se alimentar somente
de coisas imóveis.
“A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta.
Ignoro onde o vi, quando o vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse noutro posterior, julgá-lo-ia sonho. Talvez nem
me recorde bem do vaso: é possível que a imagem, brilhante e esguia, permaneça por eu ter comunicado a pessoas que a confirmaram. Assim, não conservo a lembrança de uma alfaia esquisita, mas a reprodução dela, corroborada por indivíduos que
lhe fixaram o conteúdo e a forma. De qualquer modo a aparição deve ter sido real” (RAMOS, 1981, p.9)
Nesse esforço seguimos ensaiando e biografemando as experiências.
3. A Associação Niteroiense de Deficientes Físicos (ANDEF) é a instituição de onde se origina o grupo de dança sobre rodas Corpo em Movimento. Localizada
no bairro de Maria Paula – Niterói – RJ.
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Deixando então um vazio, um espaço, reticências… amputando palavr… costurando outras… b-i-o-g-r-a-f-e-m-a-n-d-o
2.2. Vanessa Andressa4
Vanessa Andressa ainda é criança e os médicos buscam soluções e saídas para fazer o corpo voltar a andar com as próprias
pernas. Já se passaram 4 anos desde a última vez que ela caminhou pela casa. Novamente no hospital, o corpo já frágil pela
doença precisa aguentar um novo tratamento. Dessa vez um tal de puxar e engessar, puxar e engessar… puxar o máximo para
engessar… envolver de gesso o corpo rígido para que ele se mantenha ereto e firme na posição que se deseja. O corpo desobediente deverá a qualquer custo se tornar outro para que Vanessa possa andar novamente. Os sentimentos estão acuados,
o corpo também está,
Dobrado,
Pressionado,
Curvado… é preciso esticá-lo.
A cada mês uma nova puxadinha, um processo longo e doloroso para o corpo que já sofre. Passam primavera, verão, outono e
inverno e ainda se puxa e engessa o corpo. Foi preciso persistência para moldar o corpo e deixá-lo firme. Vanessa andou. Ainda
meio sem jeito, ainda meio desengonçada, mas convenhamos: qual criança não anda assim? Qual adulto não anda assim? O
corpo desistiu, obedeceu e esticou.
Corpo esticado. É momento de adentrar a escola. Já se passaram 8 anos desde o nascimento. Ao olhar para os lados não
se vê ninguém deficiente. Mesmo de pé, andando com pernas feitas de carne e osso Vanessa ainda se percebe deficiente. A
escola, espaço de socialização mais parece espaço de exclusão. É assim que sucessivamente as aulas de educação física são
ministradas. Diga-me: há corpo mais educado que o de Vanessa? Educado na marra, no gesso. Ali com certeza não havia de
haver nenhum outro tão obediente. A tristeza que invade é resultado da marca de incapacidade carimbada no corpo. Para a
professora, Vanessa não pode exercitar-se fisicamente como os outros. Dão-lhe então trabalhinhos para exercitar a mente.
2.3. Luiz Henrique Peregrino5
Cada corpo contém mundos e experimentar o corpo de Luiz – mesmo que pelo encontro – foi intenso. Ao me colocar frente a
essa experiência atravessei o corpo, fiz do instante da conversa um infinito de possibilidades.
É manhã de 08 de junho de 2003 e Luiz tem 26 anos. O tempo está bom. É domingo, dia convidativo para sair e se divertir.
Sentir o vento. Moto e amigos é a combinação perfeita para hoje. O inesperado que surge, aquele que não estava programado
se impõe.
Vento. Luzes. Velocidade. BR101.
Luiz está no chão.
As lembranças são apenas as contadas. Ele conversa, mas já não se sente.
Ainda que vivo. Ainda que pulsante. O corpo já não é o mesmo.
Luiz ainda que vivo. Ainda que pulsante. Não é o mesmo.
E de verdade, qual corpo é o mesmo que a segundos atrás?
O corpo é indiscutivelmente movimento, ainda que contra a nossa vontade se torne imóvel.
O acidente aconteceu a tanto tempo que Luiz diz já não sentir dor ao falar dele. Ele estava na garupa da moto de um amigo. Foi
arremessado para fora da pista da BR 101 na altura do município de Itaboraí – Rio de Janeiro. As lembranças. O que ele conta
é o que lhe foi contado. A história da história, de onde faço nova história. Uma tecitura da vida costurada, contada, falada,
narrada. Na lembrança apenas o momento do hospital e a recuperação.
Digo ao leitor que essa imagem, a que produzo na cabeça enquanto escrevo, foi produzida por uma lágrima. Não de giz ou de
grafite, mas de lágrima, água concentrada de afetos.

4. Bailarina
5. Bailarino
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“A chuva, dizem os poetas, os maus e bons poetas, é a pátria úmida da solidão com a qual se fabrica boa parte da escritura.
Dentro e fora. Com o passo aventureiro ou quieto. Atrás de uma janela. Seu som repicando sobre um pequeno campanário.
A mensagem indecifrável. A decidida vocação do segredo. […] Se algo te fala ao ouvido é porque chove fora e se algo dizes é
porque chove dentro” (SKLIAR, 2015, p.82).
Chove em meu rosto enquanto escrevo essas linhas e ouço a música que me embala. A quem pode sentir, fica difícil imaginar
como é não sentir. Fica marcado para mim que a imparcialidade da pesquisa não existe. Meu corpo atravessa as sensações
que Luiz vai descrevendo. O não levantar, o não sentir, o não movimentar, o não controlar… o chão, o vento, as luzes, as vozes…
a distorção. “a pior sensação do mundo você querer mexer a sua perna, querer levantar e não conseguir. Paralisado. Muito
estranho”. (Entrevista 16 de maio de 2015).
Luís fala e me provoca sensações, percebo intensamente que Larrosa (2011) estava certo. A experiência é algo a que se padece. Essa história nunca foi somente sobre eles, ou sobre mim, mas sobre um nós. Um entre corpos, entre carnes, entre ferros,
entre rodas. Você sente falta de caminhar? Sinto, sinto falta de sentir o chão, de pisar assim na areia da praia e sentir o pé
afundando na areia da praia. Sinto falta da sensação gelada da areia da praia. (Entrevista 16 de maio de 2015).
A recusa pela congruência habita o grupo de dança sobre rodas Corpo em Movimento. São corpos que buscam através da música dançar com o que há. Uma perna, duas pernas, uma bunda, sem bunda, uma roda, uma cintura… são diferentes corpos que
constituem linhas de força e desafiam a pseudo ideia de normalidade na constituição de uma estética outra de vida. Dançar a
partir do corpo que se habita.
O que sustenta essa dança outra não são as apresentações e o espetáculo, mesmo que deles surjam questionamentos importantes, nem tampouco os passos marcados, o que potencializa esse grupo de dança são as trajetórias dos sujeitos que o
compõem. As afetações, os usos, as marcas que são produzidas neles, por eles e por nós ao encontrá-los, ao assisti-los. O que
pensamos? O que nos desestabiliza? O que nos faz pensar este grupo em movimento?
É contando a vida, inventando vida, que nos damos conta que é no espaço do cotidiano que emergem as microresistências.
Nesse jogo da vida aprendemos a manusear as linhas abrindo fendas, contornando, emendando, dando nós e amarras, construindo novas malhas, novas colchas. “O cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não autorizada” (CERTEAU, 2013, p.
38).
O corpo também se reinventa, se desdobra, dobra, curva… se faz outro.
A escrita, então, precisa se reinventar. Se desdobrar. Se dobrar. Se curvar… se fazer outra.
A escrita precisa tremer… duvidar, como um corpo: produzir os processos de criação e no mesmo processo, escrever. Como
nos disse a querida Célia Linhares “Se há um fascínio que aprecio no exercício da escrita é essa indefinível atração para transfigurar a vida, expandindo e deslocando fluxos de pensamento, em uma produção existencial e coletiva. Se esses movimentos
não desprezam heranças, tidas por muitos como perdidas, eles também não correm atrás de respostas certeiras, capazes de
ir matando minutos, horas e dias, por buscarem, principalmente, nas entrepalavras e entrelinhas, o que mais faísca, como
perplexidades e perguntas, acendendo a mais importante das artes: a de viver, recriando-nos e recriando a vida em interligações viscerais, sempre efêmeras e incessantes, sempre potentes para nos destruir, sem eliminar a possibilidade de nos propor
recomeços.” (2016, p.10)

6. Biofotografema produzido por Bruna Pontes: velocidade…
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MIRTHA DERMISACHE: SENTIDOS Y NUEVAS INTERPRETACIONES
SOBRE SU OBRA VISUAL
Lucía Cañada
canadalucia@gmail.com
RESUMEN
El presente trabajo aborda la obra visual de la artista argentina Mirtha Dermisache (Buenos Aires, 1940-2012) en un intento por
pensar nuevas claves de lectura. Su trabajo se caracterizó -a lo largo de toda su vida- por el desarrollo de variados grafismos
sobre papel. Estos -realizados con materiales y colores diversos- se plasmaron en cartas, diarios, libros y newsletters. Ello dio
lugar a su pronta interpretación en términos de escritura ilegible.
Frente a esos análisis que discurren entre el carácter legible o ilegible de su obra, en esta ponencia indagamos sobre aspectos
como el vínculo con el mercado, el rol asignado al público, el modo de exhibición, la importancia otorgada a la publicación y el
carácter múltiple de la obra. Sin descartar aquellas primeras lecturas, pretendemos iniciar una indagación desde nuevos puntos de vista. Trabajamos para ello fundamentalmente con testimonios de la artista y en el análisis de los dispositivos elegidos.
Palabras clave: Mirtha Dermisache; Escrituras ilegibles; Público; Grafismos; Dispositivo
1. INTRODUCCIÓN
Mirtha Dermisache (en adelante MD) nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1940 y murió en el año 2012 en la misma ciudad. A
lo largo de toda su vida se dedicó tanto a la docencia (en su taller privado) como a la producción de su obra visual. Comenzó su
carrera entre 1966 y 1967 “con la aparición de un grafismo aleatorio, suelto, con reminiscencias de garabato y mayormente en
marcador de colores sobre papel”1. En 1967 terminó su primera gran obra visual: un libro de 500 páginas, titulado “Libro N° 1”.
A los largo de su vida MD experimentó con diversos trazos, dimensiones, colores, materiales, tipos de lineas, manchas, formatos y composiciones sobre papeles de distintos colores. Las formas por ella elaboradas -producto de una búsqueda constanteson en su mayoría de carácter orgánico (una mezcla entre garabatos y grafías) que se destacan sobre fondos planos generando
un gran contraste. Desde el comienzo su obra fue de carácter no figurativo, a pesar de que tomó el formato de libros, diarios,
cartas, historietas, entre otros. Conjugó de ese modo el dibujo con la escritura y las artes visuales con la literatura en una búsqueda por comunicar sin recurrir a palabras, ni a la figuración; desafiando de ese modo la división entre las artes.
Su obra -caracterizada por Roland Barthes como “escrituras ilegibles” (1989)- mantuvo, con variantes, rasgos distintivos a lo
largo de toda su carrera. Como sostiene Florencia Malbrán, MD exploró “los límites entre el dibujo y la escritura (…) trabajó con
una idea, como anota Barthes, con el concepto mismo que supone el texto, su función comunicativa, la intimidad que implica
tanto el acto de escribir como el de leer, su incidencia colectiva” (2012; 246). Sin embargo, sus búsquedas no se limitaron al
grafismo en sí.
Imagen 1: Sin título, c. 1972. (Tinta sobre papel, 28, 2 x 23 cm)

1. Disponible en http://mirthadermisache.com/decada.php?c=1. Consulta febrero 2017.
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En la presente ponencia nos proponemos abordar la obra visual de MD intentando avanzar sobre el análisis de aspectos de
ésta que han sido poco estudiados aún. A lo largo de su trayectoria, su trabajo mereció la mirada de teóricos, escritores e
historiadores del arte; sin embargo fue examinada centralmente en su carácter de escritura. Siguiendo -y en ocasiones discutiendo- a Barthes los investigadores pusieron el acento en el carácter legible o ilegible y en la posibilidad de significar -o no- de
los grafismos realizados por MD. Otros aspectos, como el cuestionamiento implícito al mercado del arte, la importancia dada a
la publicación y no únicamente a la exhibición, el interés por que el público juegue un rol activo frente a su propuesta dándole
a su producción múltiples sentidos, los formatos y soportes múltiples que adquirió, el público al que estaba destinada, entre
otros, quedaron por fuera de la mayoría de los análisis. De ellos nos ocuparemos en este trabajo.
No pretendemos realizar aquí un análisis de cada una de sus obras sino encontrar variables que nos permitan avanzar en el
estudio de las intenciones, deseos y afanes que atravesaron la trayectoria artística de MD. Para ello recurriremos fundamentalmente a fuentes orales y escritas y, en menor medida, a su producción estética. Los testimonios aquí utilizados surgen de
entrevistas realizadas por la investigadora a personas cercanas a la artista y de material publicado tanto en catálogos como
en diarios y revistas. Es allí donde la palabra de MD cobra protagonismo permitiéndonos traslucir sus preocupaciones, ideas
e inclinaciones. Asimismo, apelaremos a trabajos tanto académicos como periodísticos efectuados por otros investigadores,
estos nos permitirán sumar otros puntos de vista.
Comenzaremos entonces sintetizando algunos de los aportes realizados por otros investigadores al estado del arte. Luego
revisaremos zonas de la producción que han sido poco indagadas aún. Ello nos permitirá proponer nuevas claves de lectura.
Cerraremos finalmente con algunas conclusiones provisorias.
2. INTERPRETACIONES SOBRE LA OBRA DE MIRTHA DERMISACHE
MD comenzó a trabajar con su obra personal a fines de la década del sesenta, su preocupación por entonces era conseguir el
modo material de producir libros, un formato que recorrió toda su vida. A comienzos de los años setenta comenzó a participar
de distintas muestras colectivas organizadas por el Centro de Arte y Comunicación (CAyC), un importante centro artístico de
vanguardia porteño. Allí imprimió “Carta” (1971), hizo la primera edición del Diario N°1 (1972) (véase imagen 2)y publicó el
Libro N°1. Fue a través de éste que también expuso sus primeras obras en muestras colectivas tanto en Argentina como en
algunas importantes ciudades de Europa.
Imagen 2: “Diario N.º 1” (Tapa)

MD no participó de grupos o colectivos de artistas, una práctica muy común en el campo artístico porteño de la época. Ella
afirmaba sobre sí misma: “En realidad, siempre fui un poco ermitaña. Trabajé sola. No pertenecía a ningún grupo. En general,
nunca estaba con gente del ambiente. Yo comencé bastante tarde a trabajar. Fue en el año 67” (MD en entrevista con Rimmaudo y Lamoni; 2011:8). Sin embargo, sí trabajó junto a sus alumnos (y ex alumnos) en propuestas que superaban la instancia
individual, como las Jornadas del Color y de la Forma2, hito de gran importancia para su carrera.
Apenas comenzando su trayectoria como artista, el 28 de marzo de 1971, recibió una carta del reconocido teórico francés Roland Barthes desde París: “Estimada Srta: El Sr. Hugo Santiago tuvo a bien mostrarme su cuaderno de grafismos. Me permito
simplemente decirle cuán impresionado estoy, no sólo por la gran calidad plástica de sus trazos (esto no es irrelevante) sino
también, y sobre todo, por la extremada inteligencia de los problemas teóricos de la escritura que su trabajo supone. Usted ha
sabido producir una cierta cantidad de formas, ni figurativas, ni abstractas, que se podrían ubicar bajo la definición de escritura
2. Experiencia artístico-pedagógica desarrollada en seis ocasiones en Buenos Aires entre 1976 y 1981. Para ampliar véase Cañada, L. (2015). ¿“Libre expresión
gráfica” en dictadura? Las Jornadas del Color y de la Forma. Revista Question, Vol. 1, N.º 45, Pp 69-77.
418

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

ilegible – lo que lleva a proponer a sus lectores, ni puntualmente los mensajes ni tampoco las formas contingentes de la expresión, pero sí la idea, la esencia de la escritura”3 (véase como ejemplo imagen 3). Esta primera y fundamental conceptualización
de la obra de MD no solo la marcó personalmente, sino que también sentó precedente para los análisis por venir. A partir de
entonces la mayoría de las investigaciones partirían de esa premisa inicial.
Imagen 3: Sin título, 1970 (Tinta sobre papel , 28 x 22, 5 cm )

En esa línea, Arturo Carrera (poeta y escritor argentino) analizó la obra de MD, en un texto pequeño que fue publicado en la
revista Xul en 19814. Allí sostiene que: “(…) las grafías de Mirta [sin h en el original] Dermisache se desentienden de la ley llena
de restricciones, de la ortografía; y es por eso que hay algo de esencial también en esas grafías (…) Imagino las escrituras de
Mirta también ligadas a la pintura. Como si oscilaran entre dos esencias que están emparentadas (al menos estéticamente).
(…) Sus grafos no dicen nada y lo dicen todo, son la caligrafía del sueño, pero no su resolución en letras bellas y salpicaduras
de oro. Ilegible, pero no impensable desde cierto punto en la escala del saber (2009:59).
Por su parte, Jorge Santiago Perednik cuestiona la categoría de “ilegible” aplicada a la obra de MD, aunque no descarta el
término y continúa utilizando. Él afirma que: “(…) la escritura ilegible es sólo una voluntad, un objetivo o un gesto. Realizar
finalmente la ilegibilidad es imposible porque cualquier escrito que se proponga ser leído por otros es de algún modo, en cierta
parte, legible, pasible de provocar significaciones y apto para recibirlas (…) La denominación “ilegible”, entonces, es objetable,
aunque también es ilustrativa. (…) [los grafismos] ofrecen una legibilidad que su lector confirma cada vez que dice que esos
trazos son más que trazos y les pone nombre: escritura, caligrafía, signos aparentes, grafías, etcétera, son todas maneras
de leerlos e interpretar lo leído”. (Perednik; 2016;230). Finalmente Perednik sintetiza que la formula de esos grafismos está
basada en la ilegiblidad de los signos y en la legibilidad de su puesta en escena dado que la combinación de formas y trazos
nos permiten identificar que allí hay algo escrito que no podemos leer. Siguiendo esta linea de análisis podemos sostener que
a pesar del carácter ilegible de los signos, las escrituras de MD se inscriben en formatos que nos invitan a leerlas, a buscarles
sentidos que no son unívocos, a crear significados.
Algunas de las obras realizadas por MD han sido también publicadas, expuestas y analizadas como poesía visual experimental.
Este es el caso de investigaciones como la de Jorge Santiago Perednik, quien en 1982 incluyó una obra de MD en una compilación sobre poesía concreta y le dedicó un apartado especial en su libro “El punto ciego de la escritura” (2016). También lo hizo
Gonzalo Aguilar (2014), en un libro dedicado a la poesía visual argentina. Juan Carlos Romero y Fernando Davis la incluyeron
recientemente en una muestra realizada en Fundación OSDE sobre poéticas oblicuas (2016).
Gonzalo Aguilar señala que MD se burla tanto de los cuadros como de las escrituras. Afirma: “El culto de la escritura legible,
sobre el que se sostiene la civilización occidental, padece con Dermisache el más furioso de los ataques: porque no la observa
desde un discurso crítico sino que la interviene desde su sensible mismo. La linealidad, otro tótem, se mantiene pero los grafismos impiden toda organización” (Aguilar; 2014: 13). Por su parte, Fernando Davis sostiene que en la obra de MD (al igual que
la de Ferrari y Bonino) la escritura se libera de ser vehículo de significados y “al despojarse de toda posibilidad de ser interpretada dentro de un sistema de significación, donde cada grafo sea un signo y por lo tanto tenga significados convencionales, [la
escritura] se vuelve visible, empieza a existir por sí misma (…) no hay desciframiento porque la escritura solo quiere decirse a
sí misma” (2016:18-19).

3. Disponible en http://www.ramona.org.ar/node/50232. Consultado julio 2017.
4. En ensayo fue reescrito y reeditado en su libro “Ensayos Murmurados” (2009).
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En síntesis, una serie de trabajos producidos desde comienzos de los años setenta hasta la actualidad5 centraron su análisis en
la escritura, los trazos, las formas producidas por MD durante toda su vida en vínculo siempre con la escritura y/o la literatura.
Se preguntaron sobre su carácter de ilegibilidad, sus posibilidades de lectura, su estatuto de escritura y sobre los cuestionamientos que la obra nos propone. Sin embargo, aspectos como la materialidad, el uso del color, las series posibles, entre otros
aspectos de su obra quedaron excluidos de las observaciones.
Otras investigaciones efectuadas recientemente se han propuesto avanzar sobre otros ejes; entre ellos vincular la obra de MD
con la de otros artistas y/o corrientes estéticas. Sin distanciarse de las interpretaciones anteriormente mencionadas, buscan
problematizar sobre aspectos no abordados de su obra. Estas miradas nos permiten pensar la obra de MD relacionalmente, con
la obra de otros artistas, con el campo artístico en general y con el público.
Entre ellas, la investigadora Mariana Di Ció reflexiona sobre aspectos como la originalidad, la institución arte y la autoría en
la obra de MD. En ese sentido asegura que: “(…) sin ser estrictamente literaria, su obra entabla un diálogo permanente con lo
escrito, al tiempo que revisita y reactualiza problemas en torno a nociones como autor, legibilidad, recepción, circulación, y
hasta la misma noción de obra.(…) la obra de Dermisache es el resultado de una actitud a la vez radical y provocadora, que
busca desacralizar, cuestionar, reordenar. Cambiantes, revocables, modulables, sus textos sin letras se asientan en soportes
desarmables y transformables, en hojas que diseñan una escritura cifrada y enigmática, que pueden leerse del derecho o del
revés, y de adelante hacia atrás” (2012:2).
Por su parte, Laura Casanovas (periodista y crítica de arte) observa sobre las escrituras de MD: “Intrigan, desconciertan,
atraen. Y al no imponer ningún sentido abren un abanico de posibilidades, un espacio de libertad. (…) cuestionan distintas
convenciones del mundo del arte occidental, como la importancia del original, la forma expositiva sobre una pared, el artista
como autoridad que monopoliza la creación” (Revista Ñ, 5 de julio de 2011). Tanto Di Ció como Casanovas resaltan el cuestionamiento al campo artístico que la obra de MD plantea al romper con la idea del original único, así como con el rol de artista
como único creador.
Florencia Malbrán (2012) sitúa la obra de MD dentro de las prácticas artísticas conceptuales6 de fines de los años sesenta y
principios de los setenta. Según afirma la autora, en ese momento la idea se convirtió en el centro del arte, para ello un grupo
de artistas se volcó al uso del lenguaje. Entre otros Malbrán ubica en esa corriente a MD, Marie Oresanz y León Ferrari. Cada
uno a su modo, según la autora, habrían hecho uso del lenguaje escrito para contar.
Quizás sea la obra de León Ferrari (artista visual argentino, 1920-2013) la que dialogue mas de cerca con la de MD. Ferrari
experimenta con escrituras ilegibles, deformadas, sobreformadas, reformadas y utilizandola en colaboración con una imagen
para formar la obra (Perednik; 2016). Este tipo de propuestas fue desarrollada por el artista hacia 1962, con obras como “Cabellos rizados” y “A la Línea”. Fernando Davis también analiza la obra de MD en diálogo con la de León Ferrari dado que ambos
generan un diálogo entre las artes plásticas y la escritura a través de el desarrollo de grafismos superpuestos con caligrafías
ajustadas (Davis; 2016).
Sin embargo, a diferencia de Ferrari, el interés de MD se centró en la publicación de sus trabajos, y no solamente en la exhibición. Esto se debió a que la consideraba de especial relevancia para el acercamiento a un público más amplio. En una entrevista realizada por Laura Casanovas para la revista Ñ, MD afirma: “Siempre supe que quería que se editara mi trabajo. No quiero
que la idea quede atrapada en un original” (Casanovas; 5 de julio de 2011).
Este interés por la edición de sus trabajos se explicaba por su afán de que éste fuese un objeto accesible a todos. La artista
esperaba incluso que sus libros estén disponibles en bibliotecas, saliendo de ese modo del espacio restringido del museo o
galería como espacios de exhibición y conservación. En esa línea la artista relata: “Para mí, se cierra, se completa la obra cuando está impresa. Lo importante para mi es que se imprima. Pero ¿por qué? Porque impresa va llegar a una cantidad de gente
muy grande o más grande. En fin, permite que sea accesible para que cualquiera la pueda comprar o que esté en una biblioteca
y que cualquiera la pueda manipular. Para mí, eso es lo importante. Por eso, es fundamental la impresión, para que no quede
atrapada en una obra única y en una obra de arte. Es importante para que la obra pueda ir por todos lados. (…) Lo fundamental
es que llegue a la gente que no puede comprar el original” (MD en entrevista con Rimmaudo y Lamoni; 2011:14). Ello evidencia
también un desinterés por la obra única y original, capaz de ser vendida y coleccionada.

5. Otros investigadores como Olga Martínez (2010); Javier González (2011), Cecilia Cavanagh (2011) trabajaron también en esa línea.
6. Cuando Rimmaudo y Lamoni le preguntaron a MD sobre el carácter conceptual de su obra respondió: “Generalmente la gente me dice: ´lo que vos haces es
arte conceptual´. Yo digo: ok, bueno, sí. Pero si bien yo creé esta idea, desarrollé esta idea, nunca pensé en el arte conceptual” (MD en entrevista con Rimmaudo
y Lamoni; 2011:12).
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Imagen 4: Libro nº6, 1971 (25 grafismos, 18 páginas de 30 x27 cm.)

En el año 2001 MD participó -junto a otros 36 artistas- de una convocatoria realizada por Vórtice Argentina para producir la
segunda serie de estampillas de artistas en conmemoración del Día del Arte Correo7. Se imprimieron entonces 1000 planchas
“en papel ilustración de 115 grs, con puntillado de corte y selladas con el matasellos de la fecha realizado por la Gerencia de
Filatelia y Sellos Postales del Correo Argentino”8. Cada uno de los 37 artistas diseñaron una estampilla original para la ocasión
que se transformaron en 1000 obras originales. El artista vienés Hundertwasser decía sobre los sellos postales que eran la
única obra de arte que por su tamaño y bajo costo podía llegar a todas las personas, incluso a quienes estaban presos: “El sello
no conoce fronteras. Llega a nosotros hasta las cárceles, los asilos y los hospitales, y a cualquier parte de la tierra donde nos
encontremos. Los sellos deberían ser embajadores del arte y de la vida (…)” (1990). La preocupación por llegar a un público
amplio y heterogéneo lleva a la artista a explorar en formatos diversos, como el diseño de un sello postal (véase imagen 5),
cartas, diarios, lecturas públicas y newsletters.
Imagen 5: Estampilla diseñada por MD, 2001.

Asimismo, MD esperaba que el público fuese un sujeto activo frente a su obra, no un simple espectador. En 1971 postulaba:
“Lo mío no quiere decir nada. Únicamente cobra valor cuando el individuo que lo toma se expresa a través de él” (Arte Informa
N°7; Año 2; Jul. 1971. Pág. 2). Sus obras pretendían romper con la interpretación lineal a fin de ubicar al lector en el lugar de
creador, de sujeto activo frente a la obra, de cazador furtivo (De Certeau; 1996). Es ese el ejercicio que nos propone MD con
toda su obra. Nos invita a leer un diario “ilegible”, a encontrarle uno o muchos sentidos, a manipular y desacralizar la obra que
ella produjo, pero sobre la cual no pretende imprimir un sentido único, ni unificado.
De Certeau sostiene que “leer es peregrinar en un sistema impuesto (el del texto, análogo al orden construido de una ciudad
o de un supermercado)” (1996:181), un sistema que espera sus sentidos del lector. Por lo tanto, los lectores son productores
7. El arte correo apareció en Argentina en la década del sesenta. Su desarrollo se centra en el uso de los medios de comunicación como tema o soporte de las
manifestaciones artísticas. Utiliza el correo como herramienta de distribución y medio de comunicación. Las obras no comparten criterios estéticos, es por
ello que no puede ser considerado una corriente artística. (Gache; 2005B)
8. Disponible en: http://vorticeargentina.com.ar/proyectos/dac/2001/index.htm. Consultado diciembre 2016.
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de infinitos significados para aquellos textos que no han escrito. La lectura es entendida por De Certau como una “táctica”,
aquella que “aprovecha las ‘ocasiones’ y depende de ellas, sin base donde acumular los beneficios, aumentar lo propio y prever
las salidas” (1996:43). Las “tácticas” le posibilitan al lector desvíos de sentidos, (re)significaciones y (re)apropiaciones.
Las obras de MD nos invitan a leer furtivamente, a irrumpir en territorios ajenos y buscar nuestros propios sentidos. Al acercarnos inventamos nuevos significados, interpretamos y re interpretamos, nos apropiamos de ella para subvertirla, re inventarla,
desterritorializarla. Las escrituras de MD esperan sus sentidos del lector, son entonces modificadas por éste (De Certeau;
1996). Solo a modo de ejemplo podemos mencionar las cartas que produjo a comienzos de los años setenta, la composición
nos permite reconocer una carta: el lugar y la fecha alineados a la derecha, el destinatario abajo a la izquierda, el cuerpo del
texto y luego una firma nuevamente alineada a la derecha. No sabemos a dónde y cuándo fue escrita, a quién está dirigida, ni
por quién está firmada; pero el formato nos invita a otorgarle sentido(s) y significado(s) (véase imagen 6).
Imagen 6: Sin título, c. 1970 (Tinta sobre papel , 28 x 22, 9 cm )

A comienzos de los años noventa MD elaboró lecturas públicas, tarjetones y obras con diversos formatos. Florent Fajole manifiesta sobre el primer formato: “Al modo del Libro, Diario, Articulo, Texto, de la Historieta, o de la Postal, etc., la Lectura pública
es un formato de producción que indica el tipo de comunicación y por tanto el carácter de la relación entre el lector o el público
y la obra. De ahí, la voluntad inicial de Mirtha de darle a esas ‘Lecturas’ un formato de afiche que le diera y le comunicará enseguida al lector su dimensión de acto público”9 (véase imagen 7).
Imagen 7: Lectura Pública 3, 2006 (Tinta y lápiz sobre papel Opalina Holandesa, 59, 1 x 71, 7 cm)

Profundizando su búsqueda por una mayor participación del público, desde 2004 MD produjo, junto con Florent Fajole, una serie de dispositivos editoriales a través de los que el público podía darle forma a sus obras: moverlas, armarlas, hacerlas suyas.
Saccomanno narra sobre una exposición con este formato realizada en el año 2004 en la Galería El Borde en la Ciudad de Buenos Aires: “Distribuidos sobre mesas de un blanco inmaculado hay a disposición del público cuatrocientos ejemplares de hojas,
nueve newsletters y un reportaje, todos formalizados con sus grafismos, sin una palabra legible. Florent Fajole y Genevieve
Chevalier, que la asisten, llaman al conjunto un ‘dispositivo’. ¿Qué es un ‘dispositivo’? Un acto poético en el que intervienen tan9. En correspondencia personal con la investigadora, enero 2017.
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to el espacio como el movimiento, y la libertad que tiene cada uno para agarrar las distintas hojas y darles el orden que más le
guste. Esta libertad es una acción concreta de afirmar la subjetividad” (Saccomanno; 2004). La propia MD sostiene unos años
después sobre este formato: “El dispositivo editorial es una forma adecuada de presentar la obra en el ambiente artístico, porque precisamente se difunde en su condición editorial. Lo veo como un acto sintético porque se trata a la vez de una instalación
artística y de una manera de difundir la obra editada. Lo que propone Florent es aplicarle al objeto editorial la característica de
un medio cambiante como lo son mis propias escrituras” (MD en entrevista con Rimmaudo y Lamoni; 2011:14).
A lo largo de su vida MD apostó por una práctica que llegara a todos y que esos todos pudieran ser sujetos activos frente a
su obra, que la cargaran de sentido, que le imprimieran una forma, que la leyeran aunque pareciera ilegible. Para ello no solo
diseñó estampillas, sino también diarios, afiches, cartas, libros e incluso se propuso imprimirlos y multiplicarlos. Su intención
fue siempre incorporar el arte y la expresión a la vida cotidiana de los adultos.
3. CONCLUSIÓN
A lo largo de esta ponencia nos propusimos analizar brevemente la obra y los recorridos artísticos de MD, así como también
las interpretaciones que se han realizado sobre estos. Como hemos anticipado, la mayoría de los trabajos se han centrado en
la cuestión de los grafismos y su carácter de escritura ilegible, proponiendo sobre ellos distintas interpretaciones.
Entre las ideas que surgen de este breve análisis encontramos su rechazo a la obra de arte como objeto único e irrepetible.
Por el contrario, a lo largo de su vida se preocupó por editar e imprimir múltiples ejemplares a los que pudieran tener acceso
quienes se acercaran a ver/leer su obra.
Asimismo, pretendía que su obra no sea un objeto acabado sino que permita la multiplicación de sentidos los cuales eran
otorgados por aquel que entraba en contacto con su producción. Ello supuso una relación conflictiva con el mercado. Si bien
sus trabajos son hoy vendidos y cotizados en el mercado del arte, e incluso expuestos de modo tal que el público no puede
tocarlos, ello entra en tensión con su intención de producir obras múltiples (como el “Diario N.º 1” del cual se imprimieron
quinientos ejemplares) que eran entregadas en sus exhibiciones. La preocupación de MD no estuvo puesta centralmente en
vender su obra.
En relación al rol del público, MD pretendió siempre que éste fuese activo y no un simple espectador. Su trabajo, según ella
misma aseveraba, adquiría valor cuando alguien lo utilizaba para expresarse. Tocar, manipular, interpretar, dar sentido son algunas de las acciones a las que la obra de MD convoca al público. Accionar era el modo de sumergirse en las experiencias que
la artista proponía. Esa noción de público llevaba implícita una concepción de arte particular, aquella que lo entiende no para
una elite, sino para cualquiera que tuviera contacto; un arte para todos. MD afirmaba sobre sus intenciones: “Lo que yo quiero
es darle a la gente un territorio de libertad” (Citado en Saccomanno; 2004).
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RESUMO
Este artigo trata das considerações preliminares da pesquisa “Desalinhos: experiência artográfica e questões de gênero”, que
está sendo desenvolvida pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), no curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco. Inserida nos campos da Cultura Visual e estudos de Gênero e Sexualidades, a investigação
busca pensar como narrativas autobiográficas e produções poéticas contribuem no processo de formação de professoras/es
para questões de gênero e sexualidades. As discussões estão organizadas da seguinte maneira: (1) apresentação do processo
de criação da série “Desalinhos”, sua contextualização e principais referências visuais da arte contemporânea; (2) consonâncias com os campos da Cultura Visual, artografia e narrativas autobiográficas e; (3) relato dos primeiros enfrentamentos e
possibilidades pedagógicas de Desalinhos.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Visual, Gênero e Sexualidades; Autobiografia; Artografia.
ABSTRACT
This article deals with the preliminary considerations of the research “Desalinhos: artographic experience and gender issues”,
which is being developed by the Institutional Scholarship Program of Scientific Initiation (Pibic), in the Visual Arts course of the
Federal University of Pernambuco. Inserted in the fields of Visual Culture and studies of Gender and Sexualities, the research
seeks to think as autobiographical narratives and poetic productions contribute in the process of teacher training for the pedagogical work with questions of gender and sexualities. The discussions are organized as follows: (1) presentation of the process of creation of the series “Desalinhos”, its contextualization and main visual references in the field of contemporary art; (2)
consonances with the field of Visual Culture, artography and autobiographical narratives; (3) report of the first confrontations
and pedagogical possibilities of Desalinhos.
KEYWORDS: Visual Culture, Gender and Sexuality; Autobiography; Artography.

Este artigo trata das considerações preliminares da pesquisa “Desalinhos: experiência artográfica e questões de gênero”, que
está sendo desenvolvida pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), no curso de Artes Visuais da
Universidade Federal de Pernambuco. Inserida nos campos da Cultura Visual e estudos de Gênero e Sexualidades, a investigação busca verificar como ocorre o processo de formação de professoras/es para questões de gênero e sexualidades durante a
execução do projeto artístico e educativo Desalinhos. O projeto está em andamento e também tem por objetivo abordar narrativas autobiográficas femininas para entender como os de aspectos da vida, do corpo e da própria história desdobram-se em
pesquisa, poética e produção de conhecimento sobre a docência.
Desalinhos é uma série de seis imagens construídas a partir do bordado sobre meus exames de mamografia nos últimos cinco
anos. A série encontra-se em processo de construção, pois busco transbordamentos para o envolvimento de outras personagens. Ou seja, minhas narrativas sobre ser mulher a partir destas intervenções de linhas e agulhas nos exames está buscando
diálogo com outros sujeitos para a construção de novos sentidos.
No artigo: Por uma abordagem narrativa e autobiográfica: Os diários de aula como foco de investigação, Marilda de Oliveira
(2011) problematiza como escolhemos os temas das nossas pesquisas científicas e como estas podem se tornar angustiantes por conta dos caminhos metodológicos utilizados. A pesquisa científica em terceira pessoa não prioriza ou considera
aspectos subjetivos e íntimos que são muitas vezes o ponto de partida para a produção poética. Neste caso, a busca por
aspectos autobiográficos e narrativos requer um novo recorte metodológico. A abordagem metodológica que melhor se
adequou para o desenvolvimento desta investigação foi a artografia, pois une perspectivas sobre ser artista, professora
e pesquisadora. Além disso, artografia privilegia narrativas próprias da vida como sujeito em construção numa sociedade
pós-moderna.
As discussões até então desenvolvidas estão organizadas da seguinte maneira: (1) apresentação do processo de criação da
série “Desalinhos”, sua contextualização e principais referências visuais da arte contemporânea; (2) consonâncias com os
campos da Cultura Visual, artografia e narrativas autobiográficas e; (3) relato dos primeiros enfrentamentos e possibilidades
pedagógicas de Desalinhos.
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1. PROCESSOS DE CRIAÇÃO DA SÉRIE DESALINHOS
A investigação artística para trabalhar a obra Desalinhos se iniciou da observação de paisagens, memórias e vivências pessoais e da narrativa pessoal como mulher e também do compartilhamento de vivências de outras histórias de mulheres. Ao longo
da construção da minha identidade feminina e da transformação do meu corpo apresentei um problema fisiológico nos seios
que me obrigou a estar em constante acompanhamento médico.
Essas visitas médicas trouxeram convivência com outras mulheres que detinham outros tipos de doenças que acometem a
anatomia do sexo feminino. Cada ida ao médico gerava novas histórias construídas e observadas coletivamente. Por muitas
vezes veladas, seja por vergonha ou por angústia, percebi que as narrativas das transformações que ocorrem no corpo feminino após a descoberta de patologias são escondidas, subjugadas, estereotipadas, estigmatizadas e não aceitas.
Partindo desta vivência surgiu a seguinte indagação: é possível repensar e (re)construir histórias sobre o corpo feminino?
Como ressignificar este corpo historicamente estigmatizado por relações de poder e preconceitos? Como “narrar-se” e, neste
ato, repensar a si mesma e possibilitar processos de cura?
Desalinhos expõe o momento em que as patologias do corpo feminino são detectadas por meio de exame de imagens, ultrassonografias e mamografias, para trazer essas narrativas por “trás do corpo”, suas singularidades e subjetividades. Para tal,
produzi uma série de seis imagens, recuperadas digitalmente, impressas em papel fotográfico tamanho A4 (21 por 29, 7 cm) e
apresentadas em molduras tamanho A4 de madeira. A intervenção nas imagens se deu com a utilização da técnica de bordado
livre contando um pouco mais o que há por trás do exame médico. Com isto, também questionei a inferiorização das técnicas
manuais e artesanais no âmbito acadêmico. O bordado, muito presente em obras feministas contemporâneas, também pode
ser problematizado como uma atividade presente no universo e cotidiano feminino, como menciona Luana Tvardovska:
Essa invenção têxtil permite ressignificar construções simbólicas sobre o passado de seu país, sobre a condição das mulheres
em relação à produção artística, sobretudo rompendo as tradicionais definições entre artes menores (tapeçaria, cerâmica,
gravura) e maiores (pintura e escultura). Ao mesmo tempo, suas obras instigam as reflexões sobre os significados sociais e
culturais daquilo que nossa cultura insiste em codificar ao campo biológico, como o sexo e o gênero (Tvardovska, 2015: 267).

A série reflete sobre a formação das identidades como uma constante construção. Nesta perspectiva o sujeito é continuamente construído e desconstruído por tramas, complexos, desalinhos, linhas, incertezas e descobertas, pois “as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o
indivíduo moderno até aqui visto como um sujeito unificado” (Hall, 2006:07).
Assim podemos pensar que a existência presente, subordinada ao corpo biologicamente, também é uma construção do sujeito
instável. Por vezes, a fisiologia humana tende a complicar as tramas internas do organismo trazendo a desarmonia. A desarmonia da anatomia fisiológica feminina causa deslocamentos, adaptações e construções de novas perspectivas pessoais e
identitárias. Refletindo ainda sobre as questões apresentadas por Hall (2006), no que diz respeito à construção do sujeito
pós-moderno, podemos pensar que o conhecimento também é algo desenvolvido e construído através das vivências pessoais
problematizando e questionando verdades tidas como absolutas.
Figura 1 “Você continua virgem?“ Série Desalinhos, Ingrid Borba, 2017.
Bordado sobre fotografia impressa em papel.

Ao longo da constituição histórica cultural ocidental as esferas sociais reservadas às mulheres foram os ambientes privados.
Tal motivo, naturalizou as desigualdades da condição feminina estabelecida como incapaz de uma participação efetiva e maciça nos âmbitos políticos, culturais, sociais, intelectuais e artísticos (Rago, 2000). O sistema da arte como esfera de produção
de conhecimento e de cultura não estava excluída do contexto mencionado.
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Este nos faz inferir que houve na história da arte o apagamento das contribuições femininas. Assim, foi escrita uma história
de acontecimentos fixos, eurocêntricos e falocêntricos excluindo e marginalizando a participação de grupos tidos como minoritários. Durante a década de 60 o mundo vivenciou diversas modificações históricas e culturais que permitiram a problematização de verdades absolutas. Os movimentos feministas do final desta década, influenciados pela corrente do pensamento
filosófico pós- estruturalista, buscavam questionar não só a participação política, histórica e social feminina, mas também
contestação de regimes de verdade e valores estabelecidos biologicamente entre homens e mulheres (Scott, 1990).
A pesquisa histórica feminina é permeada por dificuldades documentais oficiais, pois além de terem sido escritas por homens,
as mulheres eram excluídas dos ambientes de produção de conhecimento, sendo que suas participações foram pouco reconhecidas (Rago, 2000). Desta maneira, busquei olhar para fontes alternativas da escrita histórica onde encontramos registros
de suas vidas em autobiografias retratadas em diários, agendas, cartas, trabalhos manuais ou artísticos.
É deste modo que várias produções artísticas femininas contemporâneas são conhecidas, apresentadas e legitimadas. Estas
estão carregadas de potência de vida, de rompimento a regimes de desigualdades históricas e de legitimação de poéticas
baseadas em suportes do cotidiano. Diante dos pontos apresentados, tenho como principais referências artísticas para a produção de Desalinhos as artistas: Rosana Paulino e Silvia Gai. Embora tenham vivido em contextos e países diferentes, ambas
possuem em sua produção pontos semelhantes apresentando uma relação muito íntima com suas histórias de vida e reflexão
sobre o corpo feminino.
Rosana Paulino é brasileira, nascida em 1967, no estado de São Paulo. Rosana, faz parte de uma nova geração de artistas
brasileiras advindas dos movimentos de abertura política pós-ditadura militar. A produção artística brasileira deste período é
permeada por problemáticas políticas e de resistências que, cada vez mais, estreitavam laços com a vida, com as subjetividades e com as vivências culturais da época.
O fim da ditadura militar acompanhou o processo de abertura política que trouxe crescentes esperanças para a produção
artística nacional por se tratar de um momento de volta de alguns exilados políticos e maior liberdade criativa (Tvardovskas,
2015). Dentro deste contexto de abertura cultural vemos, com maior contundência, a participação e legitimação feminina na
arte. Sobre esse ponto Tvardovskas ressalta que:
As mulheres, participando das intensas discussões que permearam esse processo político em torno da cidadania, repensaram o corpo, redefiniram as categorias de gênero e os significados sobre a sexualidade feminina, como também seus papéis
de mães, esposas e filhas (Tvardovskas, 2015:91).

As obras produzidas por mulheres passaram a expandir, questionar, transformar e dar visibilidade às histórias ocultadas e subjugadas. Rosana Paulino vivenciou as circunstâncias descritas sendo mulher negra, nascida numa zona periférica de São Paulo. A
mãe da artista, uma costureira, lhe proporcionou o convívio com a técnica presente em muitas de suas obras: bordados e costuras.
Em suas obras Paulino problematiza porque trabalhos com linhas e agulhas esteve designado às mulheres e concebido como
produção manual dita como “inferior” em relação às belas artes. A sua produção artística faz referências ao passado escravocrata do Brasil, a história de várias mulheres negras que estão no anonimato e a exposição das violências simbólicas vividas
pelas mulheres negras. Rosana se apropriou de vários retratos de mulheres da sua família para ressignificar sua história pessoal e reconstruir um legado coletivo através de Bastidores. Outra característica presente na obra da gravadora paulista é a relação de suas imagens com o corpo da mulher negra, sua sexualidade e as relações de desconforto a padronização da beleza.
Na obra Bastidores, de 1997, Rosana se apropriou de fotografias de mulheres da sua família, e de sua própria foto, imprimindo-as em tecido dentro de bastidores (utensílio de suporte para bordar). O processo foi de ressignificação daquilo que é
considerado banal, neste caso os objetos de costura e as fotografias de sua família, para trazer à tona o tema da violência
étnico-racial e de gênero.
Figura 2 Rosana Paulino, Bastidores, 1997
Imagem transferida em tecido, bastidor e linha de costura
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Figura 3 Rosana Paulino, Bastidores, 1997
Imagem transferida em tecido, bastidor e linha de costura

Paulino nos convida a pensar não somente sobre as questões das desigualdades de gênero em relação ao sexo feminino, mas
também nos direciona o olhar para a questão étnico-racial tão presente nas relações interpessoais (Tvardovskas, 2015). A poética da artista é, sem dúvida, uma potência desconstrutiva de verdades presentes na cultura, bem como, um lugar de criação
de novas formas de ver e de viver no reconhecimento de vivências das mulheres silenciadas na história.
Minha segunda referência poética é Silvia Gai, nascida na cidade de Buenos Aires, Argentina, em 1959 e que desde de cedo
aprendeu com as mulheres de sua família a arte de fazer crochê. Silvia Gai se formou em Biologia, estudando com afinco a
anatomia humana, aspecto significativamente presente em sua obra artística.
A vida de Silvia Gai, assim como a de Rosana, esteve inserida em contextos políticos ditatoriais. A artista viveu na época da
ditadura militar argentina de 1976 que foi considerada por muitos historiadores a mais violenta da América Latina (Tvardovskas, 2015).
Neste contexto pós-ditatorial e depois de sua gravidez, Silvia Gai passou a dedicar-se a produção artística. Ela rememorou
histórias e reencontrou a antiga caixa de costura e crochê da avó, passando a tricotar esculturas de órgãos humanos. Essas
esculturas eram cristalizadas numa técnica de banho no açúcar aprendida com sua avó para fazer cestinhas comestíveis. As
obras nos mostram as inquietações da artista em relação ao seu corpo feminino e sua busca pela construção de um corpo
“saudável”.
Figura 4 Silvia Gai, Invierno de 1997
Crochê endurecido com açúcar

Silvia Gai e Rosana Paulino nasceram em lugares diferentes, possuem histórias de vida diferentes, mas contextos históricos
culturais semelhantes no que diz respeito ao ser mulher, artista e latino-americana. Suas obras também dialogam sobre as
problemáticas femininas do corpo, a sexualidade e as relações de poder. Ambas desconstruíram técnicas e suportes, ressignificaram histórias e escreveram a história da arte contemporânea com suas próprias biografias.
Identifico-me com ambas em virtude da busca pela ressignificação de meu próprio corpo e do “contar-me” para produção de
sentidos, sendo esta uma característica presente nas produções artísticas femininas contemporâneas. Ambas, assim como
eu, buscam novas maneiras de se definir, de viver e de se relacionar. A série Desalinhos fala da fragilidade do corpo e como este
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pode ser perecível biologicamente e simbolicamente. Fala também, do corpo como lugar de controle e expectativas sociais a
ele atribuído e dos espaços sociais ocupados pelas mulheres ao longo da história.
2. CULTURA VISUAL, ARTOGRAFIA E NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS
Sistematizar obras, imagens, processos artísticos, planejamento pedagógico e conteúdos em um sistema de normas pré-estabelecidas de pesquisa não atendeu as necessidades desta investigação. Neste contexto, a artografia configurou-se como
chave desta investigação para criar a conexão entre os conteúdos, a biografia e a construção de um fazer pedagógico poético.
O campo da Cultura Visual potencializou as experiências do cotidiano e as relações autobiográficas, pois:
Ações de pesquisa são impregnadas de pessoalidade e interesses muitas vezes desconhecidos. Tempo, observação, diálogo
e interação são dimensões aliadas que atiçam o(a) pesquisador(a) a perambular em meio a realidades ora inspiradoras em
vivências acumuladas, ora lentamente insinuadas, incutidas e introduzidas nos desejos de quem quer aprender, conectar e
conhecer o mundo que nos cerca. (Martins, Tourinho, 2013:61)

Na construção do conhecimento sobre como narrativas autobiográficas e produções poéticas contribuem no processo de
formação de professoras/es para questões de gênero e sexualidades acredito que o trabalho da/o professora/r não seja transmitir conteúdos, mas tramar saberes e criar relações com a vida. Sendo assim: “a a/r/tografia busca o sentido denso e intenso
das coisas e estuda formatos alternativos para evocar ou provocar entendimentos e saberes cujos formatos tradicionais da
pesquisa não podem ou conseguem possibilitar” (Dias, 2015:25).
Culturalmente a figura feminina foi atestada como frágil, emocional, afetiva, sentimentalista e, por esses motivos, incapaz de
integrar a vida pública (Rago, 2013). O contexto histórico no qual estou inserida hoje foi marcado pelas profundas transformações iniciadas na década de 60, na qual os movimentos feministas questionaram aspectos identitários do sujeito até então
entendidos como imutáveis. Essa problematização provocou novas formas de se construir o conhecimento e, consequentemente, mudou a compreensão daquilo que já havia sido registrado como fato.
Os grupos feministas daquele ciclo lutaram para trazer à tona novas maneiras sobre como viver o feminino na sociedade,
deslocando as mulheres do lugar privado, inferiorizado e escondido da história (Rago, 2014). A importância do trabalho dessas
feministas pode ser visto atualmente através da participação ativa das mulheres na sociedade e de suas conquistas até então
impensadas. Neste ponto, o reconhecimento das autobiografias, escritas em diários, agendas, cartas, possibilitou legitimação
das experiências vividas por mulheres. Sobre a autobiografia, Rago (2014:19) nos aponta que:
…é um gênero literário com uma tradição masculina. O contraponto aqui foi justamente o de dar um rosto feminino a uma
história que é normalmente narrada por homens, para homens e sobre homens. Para tanto, ela recupera a “escrita de si”, no
sentido foucaultiano de construção da subjetividade que mantém sua abertura e o caráter processual do ser como devir.

Baseada nos estudos da Cultura Visual, busquei dar espaço a minha própria experiência de vida como mulher, artista e docente
em formação para produção de conhecimento. Desde a concepção do projeto a criação de cada peça foram criadas relações
pautada nas minhas subjetividades e representações visuais. Trazendo para o campo da pesquisa e produção acadêmica,
como também da arte, aquilo que Fernando Hernández (2011) nos mostra como: “olhar - e o dar conta do que olhamos - está
impregnado de marcas culturais e biográficas” (Hernández, 2011:33).
A arte contemporânea feminista, presente no trabalho Desalinhos, apresenta em sua composição aspectos autobiográficos
representados por meio de fotos e da utilização de técnicas consideradas femininas, tais como o bordado e a costura. A narrativa construída na “escrita de si” coloca o sujeito feminino em primeira pessoa participante, questionadora e protagonista
de suas vivências pessoais e coletivas.
3. PRIMEIROS ENFRENTAMENTOS E POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS DE DESALINHOS
Partindo da premissa de expor as narrativas autobiográficas femininas sobre o corpo, suas singularidades e subjetividades,
bem como entender como ocorre a formação de professoras/es para questões de gênero e sexualidades, desenvolvi uma ação
pedagógica. O principal foco foi trabalhar a invisibilidade das mulheres na história da arte e a poética do autorretrato observado nos trabalhos das fotógrafas Francesca Woodman e Vivian Mayer. A ação intitulada: A lente do invisível foi desenvolvida
com crianças do 7º ano do Ensino Fundamental em uma instituição da rede pública de ensino. Objetivava um estudo preliminar
onde pudesse me perceber enquanto professora e pesquisadora mergulhada nas questões de gênero e sexualidades.
Junto com uma colega e amiga, Lizandra Santos Silva, desenvolvemos ações pedagógicas sobre questões de gênero, focando
no feminino e na representatividade da mulher na história da arte. Procuramos estimular o senso crítico e a participação das/
os estudantes por meio de debates e apresentação de referências contemporâneas. Inicialmente verificamos a visão das/os
alunas/os sobre o tema, o que vem sendo trabalhado sobre isso dentro do colégio e como as/os estudantes encaram estas
questões.
Baseadas em Linda Nochlin (2016) em seu texto: “Por que não houve grandes mulheres artistas?” trabalhamos a questão da
invisibilidade da mulher na história da arte e, por esse motivo, trouxemos apenas referências femininas e um pouco de suas
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narrativas pessoais. Entre tais narrativas descobrimos informações sobre a morte (suícidio) de Francesca Woodman que
mostrava em seus autorretratos poéticas melancólicas e depressivas em relação ao seu próprio corpo. Nosso intuito era abordar algumas reflexões teóricas e práticas sobre gênero como construção social, de modo a entender como as/os estudantes
poderiam refletir criticamente sobre o assunto.
Pedimos que o grupo buscasse informações sobre artistas mulheres que trabalhassem esse mesmo segmento: autorretrato.
Grande parte das/os alunas/os apresentaram artistas reconhecidas pela história da arte e fizeram observações pertinentes
acerca do assunto. Um deles disse: “Eu trouxe a Tarsila! Ela foi muito importante pro modernismo, acho que é importante que ela
seja mulher, porque tinha muitos homens e ela foi tipo revolucionária”. Entusiasmado, outro menino relatou: “Professora, eu pesquisei sobre Anita Malfatti. Ela também foi revolucionária, foi a primeira mulher do modernismo a fazer uma exposição no Brasil.
Foi muito importante para as mulheres, ela foi meio que desprezada pelo Monteiro Lobato que escreveu algumas coisas chatas
sobre ela, acho que foi numa revista ou foi num jornal. Eu acho que ela representa bem a figura da mulher como artista, foi como
uma resistência”.
A experiência mais significativa como professora foi a da flexibilidade de aprender em conjunto com as/os estudantes e
entender o quanto fui capaz de compartilhar e interagir. A troca de experiências foi fundamental nas etapas destas ações
pedagógicas e me coloquei à disposição para ouvi-los e para conhecer seus entendimentos de mundo. Também entendi a importância de trabalhar questões ligadas a gênero e sexualidades em escolas, pois é na etapa escolar que o corpo é constituído
em significativas experiências de controle do comportamento.
Esta primeira ação pedagógica em uma escola constituiu-se como estudo preliminar do campo e das/os colaboradoras/es da
investigação. A continuação da próxima etapa da investigação também acontecerá neste contexto educativo, no qual apresentarei Desalinhos e desenvolverei práticas de bordado como vivência poética para discutir questões de gênero e sexualidades.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto Desalinhos buscou legitimar as narrativas de gênero e sexualidades entendendo o papel político que exerce ao
questionar discursos consolidados sobre como viver o feminino. Penso que narrativas autobiográficas e produções poéticas
contribuem significativamente no processo de formação de professoras/es para questões de gênero e sexualidades porque
oportunizam a ressignificação das experiências vividas.
A realização de um processo auto reflexivo possibilita compreender que interpretações e considerações sobre a temática pesquisada apresentam noções de mundo, de realidade e seus modos de ser, estar e compreender o processo investigativo. A investigação que realizo está carregada com minhas concepções de mundo, com minha maneira de olhar e entender as relações
sociais e afetivas que construí e que me fazem transitar por outras experiências de ser professora/ pesquisadora. A próxima
etapa desta investigação será marcada por um levantamento profundo de minhas motivações pessoais para o trabalho com
esta temática, pela reflexão sobre os processos poéticos para construção de Desalinhos e como tal processo pode transbordar
para outros sujeitos.
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RESUMO
Quatorze estudantes e três professoras/es envolveram-se no processo de criação de quadrinhos para problematizar: quais
possíveis invisibilidades constituídas sobre prazer, sexo e sexualidades? Como protagonizar a criação de imagens e artefatos
culturais no campo da pós-pornografia a partir da ambientação histórico cultural das/os envolvidas/os? Apresentamos os
processos de criação poética, educativa e de pesquisa desenvolvido durante o componente curricular “Tópicos em Arte: quadrinhos”, ministrado no curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco, no primeiro semestre de 2017. Neste
artigo, desenvolvemos: (1) apontamentos sobre os processos de criação de quadrinhos na perspectiva da Educação Patrimonial e; (2) aproximações com a pós-pornografia e considerações acerca das produções realizadas.
Palavras-chave: Cultura Visual; Educação Patrimonial; Pós-pornô; Processos de Criação em Quadrinhos.
ABSTRACT
Dissident desires in comics books
Fourteen students and three teachers were involved in the process of creating comics to think about: What possible invisibilities are constituted about pleasure, sex, and sexuality? How stimulated to be protagonists in the process of creation of images
and cultural artifacts in the field of post-pornography based on the cultural historical environment? We present the process
of poetic, educational and research creation developed during the curricular component “Topics in Art: comics”, taught in
the Visual Arts course of the Universidade Federal de Pernambuco, in the first semester of 2017. In this article, we develop:
(1) notes on the processes of creation through comics in the perspective of Heritage Education and; (2) approximations with
post-pornography and considerations about the productions made.
Keywords: Visual Culture; Patrimonial Education; Post-porn; Comic Book Processes.

“Criei coragem e resolvi contar sobre minha falta de conhecimentos sobre o prazer feminino. Recebi uma história em quadrinhos da Garota Siririca em uma aula sobre questões de Gênero e Sexualidades. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esses
quadrinhos, mas uma das histórias falava muito sobre mim. Eu nunca conversei sobre prazer e nunca ouvi falar sobre prazer
feminino. Aprendi que sexo é apenas para reprodução e nunca para sentir prazer. Aprendi também que sexo deve acontecer
somente depois do casamento. Sexo fora do casamento? Jamais! Estaria cometendo grande pecado, algo imoral, pornográfico e perigoso. Caso acontecesse, precisaria pedir perdão, confessar ao padre e ser condenada assim como Maria Madalena”.
(Relato de uma estudante de graduação em artes visuais)
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Figura 1 e Figura 2: Garota Siririca.

Fonte: Revista em quadrinhos Garota Siririca, 2015.

O relato da estudante e professora de artes visuais em processo de formação desencadeou uma série de questionamentos
acerca da presença de discussões sobre questões de gênero e sexualidades no curso de Licenciatura em Artes Visuais da
Universidade Federal de Pernambuco. Um depoimento que, aliado a diversas outras narrativas de opressão, discriminações,
preconceitos e violência de gênero, provocou-nos a pensar: quais visualidades circulam entre as/os estudantes sobre sexo, gênero, sexualidade e prazer? Quais imagens e artefatos culturais estão presentes no cotidiano de nossas/os estudantes, permeando seus interesses e curiosidades? Como a recorrência de determinadas visualidades revela concepções de verdade e oculta
narrativas de determinados grupos sociais? Quais as possíveis ausências ao se abordar a temática de gênero e sexualidades?
Como desencadear o protagonismo de nossas/os estudantes como produtoras/es de cultura visual? Quais discursos e narrativas apontam para determinadas maneiras de se viver a sexualidade? Por que a personagem “Garota Siririca” e o depoimento
da estudante incomodam e o que revelam sobre nós? Como a chamada pós-pornografia pode desencadear problematizações
no campo das sexualidades?
Temáticas do cotidiano das/os estudantes foram trazidas à tona em sala de aula, desafiando nossos entendimentos sobre
o processo de formação docente voltado apenas para os conteúdos específicos. E ainda, que tais assuntos estavam sendo
discutidos em diversos âmbitos não formais de ensino - programas de televisão, propagandas publicitárias, letras de música,
etc., mas, não faziam parte das discussões do currículo pré-estabelecido do curso de Artes Visuais.
Ao apresentar “Garota Sirica” ao grupo de estudantes percebemos a potencialidade dos quadrinhos como recurso expressivo
e como fonte de problematizações sobre questões de gênero e sexualidades. Para contemplar estes interesses propusemos o
componente curricular eletivo “Tópicos em Arte: Quadrinhos” para as/os estudantes de artes visuais e comunidade acadêmica
da Universidade Federal de Pernambuco, no primeiro semestre de 2017.
A escolha pelo assunto, ainda pouco discutido e que gerava interesse, vergonha e até certa repulsa, também surgiu a partir
de uma avaliação prognóstica, na qual verificamos que grande parte das imagens e artefatos culturais que circulavam entre
as/os integrantes do grupo provinham de uma mídia televisiva, publicitária e da própria indústria pornô a partir de uma matriz
heteronormativa.
Aliada a produção em quadrinhos, a estética pós-pornô tornou-se nosso objeto de investigação, visto que ela surge justamente
na contramão de alguns padrões de sexualidade negociados - muitas vezes impostos - na medida em que:
o efeito de se tornar sujeito daqueles corpos e subjetividades que, até agora, só haviam podido ser objetos abjetos da representação pornográfica: as mulheres, as minorias sexuais, os corpos não-brancos ou deficientes, as pessoas transexuais,
intersexuais e transgênero. No pós-pornô, as pessoas ignoradas pelo pornô hegemônico ou utilizadas para representar
fantasias alheias, frequentemente de forma degradante, tomam as rédeas e gravam ou atuam expressando sua própria
sexualidade, convertendo-se em protagonistas com um roteiro decidido por elas próprias (Preciado, 2008: s/p).

Foram quatorze estudantes e três professoras/es envolvidas/os no processo de criação de quadrinhos, tendo como principais
objetivos: entender os quadrinhos como uma linguagem potente nos processos de ensino aprendizagem; conhecer as origens
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e a pluralidade dos quadrinhos ao longo da história e como ferramenta para educação patrimonial; perceber e aplicar a linguagem dos quadrinhos e seus códigos; vivenciar os procedimentos para o desenvolvimento de uma história em quadrinhos;
analisar de maneira crítica os quadrinhos na contemporaneidade; apresentar e discutir referenciais teórico-práticos ligados ao
pós-pornô e, protagonizar a criação de quadrinhos pós-pornô a partir da ambientação histórico cultural das/os envolvidas/os.
Para aprofundarmos as reflexões sobre esta experiência pedagógica, organizamos este texto em duas partes: (1) apontamentos sobre os processos de criação de quadrinhos na perspectiva da educação patrimonial e; (2) aproximações com a pós-pornografia e possíveis interpretações acerca das produções realizadas durante “Tópicos em Arte: quadrinhos”.
1. PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM QUADRINHOS
No Brasil, a história em quadrinhos é uma forma de linguagem legitimada como material didático pedagógico em espaços de
educação formal desde o final do século XX. A afirmativa contraria a forma como muitas/os educadoras/es a encaravam na
primeira metade do século passado, ou seja, como um recurso considerado “anti pedagógico” (Vergueiro, 2010). Seja em espaços de educação formal ou não formal, os quadrinhos se constituem como recurso pedagógico, circulando também como instrumento de possíveis contestações e críticas sociais. Mais do que a precisão técnica dos traçados empreendidos no momento
de produção, os quadrinhos têm contribuído significativamente para o registro de fatos históricos e para o entendimento de
diversas interações sociais. No mercado editorial os títulos são os mais diversos, com temáticas abrangentes, podendo ser
abarcadas por múltiplas áreas do conhecimento.
 m prato cheio aos docentes de todos os níveis de ensino, da educação infantil ao ensino superior, os quadrinhos podem ser
U
destinados para todas as idades (Vergueiro, 2010). Em paralelo, a seleção de seus títulos possibilita a evocação de discussões
concomitantes aos conteúdos programáticos do currículo oficial ou inserção de assuntos até então desconhecidos ou não
desenvolvidos entre as/os estudantes. Autores como Elydio dos Santos e Marta Regina Paulo da Silva (2015) afirmam que,
seja estimulado por meio da leitura dos títulos disponíveis ou pela produção de narrativas autorais, os quadrinhos podem nos
levar a reflexões específicas. No caso do componente curricular eletivo “Tópicos em Arte: quadrinhos”, o direcionamento crítico reflexivo estava concentrado nas questões de gênero e sexualidades, com especial enfoque na pós-pornografia e educação
patrimonial.
Dialogando com as perspectivas do campo da educação patrimonial, estudiosas/os apontam a necessidade de um ensino
que estabeleça uma maior aproximação entre alunas/os e seus objetos de pesquisa (Horta, Grunberg e Monteiro 1999; Gil e
Trindade, 2014). Nesse sentido, a educação patrimonial pode ser abarcada como uma estratégia didática que coloca as/os
estudantes em contato direto com objetos materiais passíveis de serem investigados como fontes de produção de conhecimento. Nesse sentido, entendemos por Educação Patrimonial:
Um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de
conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho da Educação Patrimonial
busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural,
capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num
processo contínuo de criação cultural (Horta, Grunberg e Monteiro, 1999: 06).

Em outras palavras, a diversidade documental para construção do conhecimento é tão ampla que pode abarcar desde um
simples diário pessoal pertencente a um anônimo, brinquedos, partituras musicais, vídeos, jogos, produções cinematográficas,
uma composição pictórica do tempo presente e, até mesmo, a construção de um enredo pós-pornô a partir de lugares corriqueiros. Uma ampla possibilidade de acervo documental sem precedentes.
Na disciplina “Tópicos em Artes: Quadrinhos”, as/os estudantes tiveram a oportunidade de estabelecer um contato físico com
parte de seus objetos de pesquisa ao realizarem uma visitação ao Sítio Histórico de Olinda/Pernambuco. O objetivo era inserir
as situações das narrativas pós-pornô no universo cotidiano do município de Olinda (frequentado por todas/os) e estimular a
formação das identidades através da exploração dos bens culturais tangíveis e intangíveis da região. Nesse sentido, consideramos; lugares, objetos, formas de expressão físicas e verbais, celebrações e saberes locais para compor as histórias.
Munidos de material multimídia para os devidos registros, os discentes seguiram por locais significativos do Sítio Histórico de
Olinda, tais como a Praça do Carmo, Rua Bispo Coutinho, Catedral da Sé, além dos diversos ateliês da região. É possível identificar elementos próprios do local em diversas produções. Assim, vegetação, artesanato, expressões e bens culturais, podem
ser percebidos nas diversas narrativas, tal como na figura 3, onde o “Homem da Meia Noite” protagoniza uma relação sexual
com o dragão, sendo que ambos são personagens tradicionais e queridos pela população local.
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Figura 3: sem título.

Fonte: Arquivo pessoal, João Vicente, 2017.

Edgar Guimarães (2013) aponta para a possibilidade de construir fanzines em quadrinhos como recurso pedagógico que,
atrelada às sugestões metodológicas da Educação Patrimonial, torna possível desenvolver o que William N. Bender (2014)
chama de aprendizagem baseada em projetos. Para Bender, um dos princípios que possibilitam esse tipo de aprendizagem é
a articulação do objeto por meio de investigações e vivências. Bender chama atenção para que a criação de um fanzine como
produto final de um projeto tenha uma utilidade pública, um retorno social aos produtoras/es e que seja arquivado para ser
consultado pelos pares.
Túlio Vilela (2010) nos apresentou um norteamento de como utilizar os quadrinhos nesta caminhada de ensino aprendizagem
durante a produção de narrativas autorais, destacando a necessidade de reflexão sobre o processo de criação. Nesse sentido,
podemos abarcar questões que vão desde o levantamento de dados a seleção de fontes para a constituição dos enredos,
ambientalização, figurino, estruturas arquitetônicas e expressões cotidianas, estimulando de maneira lúdica a articulação das
fontes históricas. Quatro autores podem ser apontados como referências para o desenvolvimento deste projeto: Will Eisner
(2006); Spiegelman (2009) e; Schawarcz e Spacca (2013).
Os autores citados produziram obras abarcando questões históricas e, ao inventariar uma vasta e exaustiva seleção de fontes
para composição das narrativas em quadrinhos, colocaram em prática parte do ofício do historiador. Assim, fontes escritas,
imagéticas, orais, materiais culturais foram manipuladas e serviram como referência para suas obras. Schawarcz e Spacca
(2013), por exemplo, tinham parte de seu corpo documental constituído por coleções de museus e sítios históricos que visitou
durante o processo de construção. Uma verdadeira ressignificação do patrimônio cultural.
As narrativas, depois de concluídas, servem como fontes históricas e podem nos levar a novas reflexões. O mesmo pode ser
feito com os resultados obtidos junto aos estudantes em sala de aula. Como apontou Túlio Vilela (2010), os quadrinhos falam
sobre o período em que foram produzidos, podendo ser articulados por pesquisadores como fonte de um passado específico,
distante ou próximo de nossa existência, pois estão carregados de testemunhos e representações.
Entre as produções dos participantes da disciplina “Tópicos em Artes: Quadrinhos”, podemos observar que, dos oito quadrinhos selecionados para compor o artigo, apenas dois não levaram em consideração a inserção do Município de Olinda no enredo. Os demais inseriram de alguma maneira elementos culturais próprios da cultura olindense em suas produções. A figura 4
mostra o quadrinho que abarcou a maior quantidade de elementos culturais. Logo no primeiro requadro, a personagem principal é representada abrindo a janela de uma residência e contemplando a paisagem típica do Sítio Histórico de Olinda. O autor
desenvolveu a representação da vegetação densa que praticamente fazia desaparecer o casario, dotado de telhados de barro.
Na mesma produção O Farol de Olinda foi evidenciado juntamente com a Catedral da Sé, destacada no requadro abaixo. A catedral compõe um dos bens culturais em pedra e cal que possibilitou o título de Patrimônio Cultural da Humanidade ao município
pela UNESCO, em 1982. Ambos tiveram suas estruturas respeitadas, levando em consideração suas linhas arquitetônicas e
cores. No caso do Farol, respeitou-se seu formato troncônico e suas linhas horizontais em preto e branco. A Catedral da Sé;
sua simetria, linhas retas, campanários, pináculos e tons amarelo e branco com porta central marrom. Além disso podemos
observar o uso de um termo muito utilizado na cidade “Ou vai ou racha” no balão de pensamento da personagem na beira mar.
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Figura 4: sem título.

Fonte: Arquivo pessoal, Ricardo Mendonça, 2017.

No quadrinho da Figura 5, três elementos culturais foram evidenciados. Novamente o Farol de Olinda, as típicas carrancas
nordestinas e a estrutura da janela, notórias no casario colonial. Podemos destacar que o Farol de Olinda não teve sua parte
culminante pintada de maneira fidedigna, além de ter sua estrutura cipestre desconsiderada. Por outro lado, vale ressaltar que
a inserção da carranca na trama está ligada à vontade de aquisição da peça por um dos autores.
Figura 5: sem título.

Fonte: Arquivo pessoal, Wilson Chiarelli e Luciana Borre, 2017

Já na história da figura 6, podemos ver referências na ambientação à um dos restaurantes situados no Alto da Sé, em Olinda.
Da janela também vemos a vegetação, o mar, os casarios, assim como parte de uma Igreja. Além disso, observamos o uso de
gírias e termos regionais, tais como: “Menino! Isso é coisa que se fale?”, “Oxe, que nada. Isso bem gosta!”, e “Gente, to passada!”
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Figura 06: sem título.

Fonte: Arquivo pessoal, Marina Didier e Ricardo Mendonça, 2017.

2. DESEJOS DISSIDENTES, GÊNERO, SEXUALIDADES, PRAZER E PÓS-PORNOGRAFIA
Quais imaginários coletivos sobre o prazer, sexo e sexualidades circulam sem deixar espaço para a dúvida? Quais invisibilidades foram constituídas sobre o prazer e sexo? Quais possíveis desejos dissidentes permeiam imaginários contemporâneos
sobre o sexo e a sexualidade? Como verdadeiros desmoronamentos afetivos acontecem ao se problematizar a naturalização
dos desejos e dos prazeres centrados na heteronormatividade?
O cenário da pós-pornografia contesta nossos imaginários visuais sobre o prazer e sobre como viver a sexualidade. Entende que
inúmeras imagens e artefatos culturais nos ensinam sobre sexo desconsiderando a multiplicidade de possibilidades e desejos que
andam na contramão de condutas ditas comuns. Artefatos visuais com classificação livre ensinam sobre o amor romantizado,
práticas sexuais ligadas a relacionamentos estáveis, apego emocional e binarismos de gênero - feminilidades ligadas a doação/
cuidado/privado e masculinidades ligadas a robustez/virilidade/público. Sendo que nosso “corpo é um texto socialmente construído, um arquivo orgânico da história da humanidade como história da produção/reprodução sexual, na qual certos códigos se
naturalizam, outras ficam elípticos e outras são sistematicamente eliminados ou riscados” (Preciado, 2011: 26).
As produções sem classificação livre ensinavam sobre as melhores posições sexuais, tempo ideal de um orgasmo, movimentos propícios ao prazer do outro - geralmente masculino - o ápice da relação ligado ao gozo e a constante busca pela beleza
física como a chave que desperta a atração. Posições e gemidos perfeitos, enaltecidos pela utopia de sua conquista, muitas
vezes, inatingíveis e destinados somente a imaginação.
O relato da estudante apresentado no início deste texto é apenas mais um entre tantos que escutamos durante as aulas e que
evidencia consideráveis graus de desconhecimento de muitas mulheres sobre o próprio corpo e de suas sensações. Mostra
também que, mesmo sem passar por uma educação religiosa, prerrogativas cristãs circundam o imaginário coletivo, ocultando
o prazer ou acercando-o do pecado, culpa e proibição.
Ao pensarmos uma produção pós-pornográfica em quadrinhos tínhamos o intuito de promover o princípio do prazer como
essência da vida, como parte importante de quem nós somos e, concordando com Preciado (2011: 23), “que o desejo, a excitação sexual e o orgasmo não são nada além de produtos que dizem respeito a certa tecnologia sexual que identifica os órgãos
reprodutivos como órgãos sexuais, em detrimento de uma sexualizaçao do corpo em sua totalidade”.
Também pretendemos discordar de crenças vigentes sobre o corpo feminino ou feminilizado como objeto de contemplação,
duvidar dos ensinamentos até então instituídos sobre as relações sexuais heteronormativas, protagonizar a insurgência de
relatos e narrativas dissidentes, quebrar o silêncio sobre questões de gênero e sexualidades nos processos de formação pedagógica, reinventar desejos e as variadas formas de vivê-lo e detonar o protagonismo do pênis - preferencialmente grande
e ereto - na construção dos prazeres e das práticas sexuais. “A centralidade do pênis, como eixo de significação de poder no
âmbito do sistema heterocentrado, requer um imenso trabalho de ressignificação e de desconstrução” (Preciado, 2011: 37).
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Não há fórmulas ou padronizações no campo da pós pornografia, pois incontáveis são as possíveis relações de prazer e desejo. No entanto, destacam-se as produções que escancaram o desejo feminino já não atrelado ao masculino e ao momento do
orgasmo e a uma estética corporal que não prioriza padrões de beleza física vigentes. Também entendemos que sexo, “como
órgão e prática, não é nem um lugar biológico preciso nem uma pulsão natural. O sexo é uma tecnologia de dominaçao heteressocial que reduz o corpo a zonas erógenas em função de uma distribuição assimétrica de poder entre os gêneros (feminino/
masculino)” (Preciado, 2011: 25).
A produção e o consumo de produções pós-pornográficas também rompe ao comumente estabelecido pelo mercado. Neste
movimento produtoras/es protagonizam os enredos, enfatizam posicionamentos políticos, culturais e/ou por prazer, escolhem
locais e inclusive muitos são oriundos de discussões coletivas ou grupos de estudos e pesquisas em âmbitos educativos. A
pós-pornografia, integrando-se a vida, também começa a transitar por espaços até então inusitados. Não estão encarcerados
a discrição das casas ou espaços reservados para tal, mas podem estar transitando no cotidiano sem culpas e ocultamentos.
Garota Siririca é exemplo de que falar sobre sexo, prazer e desejo já não precisa ser um assunto silenciado e domesticado
pelas estéticas tradicionais da pornografia. Outro exemplo foi a produção de enredos e histórias de maneira aberta entre as/os
estudantes durante as aulas e a disposição de todos na divulgação dos trabalhos.
Também vale ressaltar que classificamos nossas produções como pós-pornografia por entendê-las como dispositivos de ruptura a narrativas consolidadas sobre sexo e prazer. Além disso, evidencia-se o jogo das políticas de representação através
de quem fala, como fala, onde pode falar e qual lugar ocupa ao falar. Somos três professoras/es do campo acadêmico que
desenvolvem pesquisas de gênero, sexualidades, estudos queer, produção de quadrinhos e educação patrimonial. Nossas/os
estudantes frequentam o âmbito acadêmico e circulam por zonas centrais que facilitam o acesso aos bens culturais. Logo,
ocupamos um lugar privilegiado de fala e privilegiamos nossas versões de verdade, tornando público e legítimo corpos marginalizados e práticas até mesmo desconhecidas.
Jonatas Ferreira (figura 7) apresenta como protagonista de sua história uma mulher com diversidade funcional, ou seja, destaca um corpo incomum, que dificilmente vemos representado e que chega ao prazer sem a necessidade da presença de um
homem e seu pênis. Ela, além de possuir uma prótese, apresenta também pelos nas axilas e na vagina, algo que é difícil de
vermos nos corpos representados em revistas, novelas e na própria pornografia.
Figura 7: Pinturito.

Fonte: Arquivo pessoal, Jonatas Ferreira, 2017.

É comum vermos o corpo feminino desnudo e sensual, muitas vezes tratado como uma recompensa para o homem, sendo que
corpos com deficiência, o sangue menstrual e os pelos não parecem comuns em nossos repertórios visuais. Corpos assim,
geralmente são vistos como distantes de qualquer ato ligado ao prazer ou a sexualidade. Da mesma forma que um líquido azul
substitui o vermelho do sangue, e as pernas a serem depiladas nos comerciais já estão sem pelos antes mesmo da cera ou da
gilete passarem sobre a superfície da pele. Esses elementos, tão naturais do corpo feminino são sempre camuflados/escondidos, como se fossem algo que, de fato, as mulheres devessem esconder e remover o mais rápido possível.
E apesar de ainda fazer referência ao pênis, já que o título da própria história é “Pinturito” e o pirulito tem o formato da cabeça
de um pênis, o autor acaba tratando de forma irônica a temática da necessidade do órgão masculino para dar prazer à mulher.
Ela utiliza esse pirulito sozinha, nos lugares que escolhe e sente vontade, passa nos olhos, na boca, lambe, se masturba, e depois o descarta. Na última cena vemos o pirulito no chão em cima do que, aparentemente, seria o gozo dela. O gozo feminino é,
na maior parte das vezes, relegado a segundo plano na indústria pornográfica e os vídeos muitas vezes terminam no momento
em que o homem ejacula e não a mulher.
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Duas histórias em quadrinhos, as figuras 4 e 5, focam na possível experiência de sexo anal vivido pelo masculino de uma relação hétero. Ao entendermos que a arquitetura do corpo é política (Preciado, 2011: 31) refletimos sobre quais partes do corpo
foram excluídas, colocadas para fora do campo dos prazeres por não atenderem a uma chamada ordem “natural da criação”
e reprodução. O ânus é um dos principais exemplos de como o corpo está inserido em práticas de controle e disciplinamento
onde jamais seria considerado ou até mesmo pronunciado que poderia proporcionar momentos inesquecíveis de prazer. Por
um lado, foi considerado desprezível como fonte de prazer por algumas convicções religiosas ou como acesso a fatores de
humilhação e poder. Por outro lado, alvo de piadas e deboches que denegriram a prática do sexo anal aos homoafetivos.
Em consonância com Preciado (2011) as histórias em quadrinhos citadas inserem a ideia de que o ânus é um ponto erógeno
que rompe com a tradicional representação sexo/gênero e que a possibilidade de prazer não distingue gêneros, que supõe certa passividade e, mesmo gerando prazer e excitação, não é comumente entendido e encontrado na lista de pontos orgásticos.
O prazer anal não serve para reprodução e nem está baseado, necessariamente, em uma relação romântica.
E seguindo nessa temática do prazer anal, temos a história da figura número 6. Nela os autores tratam de como o ânus ainda
é discriminado mesmo quando ligado ao prazer feminino, na medida em que a autora apresenta um diálogo entre familiares no
qual podemos ver como os personagens julgam que uma jovem, por ser casada, ter filho, ser “certinha”, romântica e estudiosa,
não deve gostar de sexo anal. Com elas podemos levantar questões, tais como: porque tantas partes do nosso corpo ainda são
tratadas como tabu e discriminadas? Porque as pessoas ainda relacionam experiências sexuais com questões de gênero e até
mesmo com o caráter de cada um?
Já a história 3, além de tratar também dessa questão do prazer anal masculino, traz uma figura considerada uma entidade, que
é o calunga do Homem da Meia Noite (emblemático do carnaval de Olinda), se relacionando com o dragão de um outro bloco
representativo da cidade, o “Eu acho é pouco”, explorando seus corpos e possibilidades de prazer de diversas formas. Nos leva
a pensar, talvez numa alusão, que todos os corpos e formas de ser e sentir prazer são válidas.
Nos quadrinhos de Pedro Victor (figura 8) o estudante se baseou na performance “Public cervix announcement”, de Annie
Sprinkle, realizada em 1989. A performer e atriz pornô, revoltada com o machismo presente na indústria pornográfica, passou
a realizar trabalhos dirigidos por ela, nas quais levantava questões sobre educação sexual e feminismo. Nesta, ela sentou-se
em uma poltrona no palco do Teatro Harmony, em Nova York, e colocou um espéculo na sua vagina para que o público pudesse
ver dentro dela através de um binóculo. Além de criticar o excesso de planos fechados nas genitais femininas na gravação de
filmes pornôs, a artista alertava as mulheres sobre a importância de conhecerem seus próprios corpos, suas vaginas, de explorarem seus corpos e suas zonas erógenas também, de forma que não ficassem apenas “recebendo” o que viesse dos parceiros
ou o que era vendido como “normal” pela indústria.
Com essa história Pedro Victor também trata da falta de conhecimento sobre a vagina. Entre uma cena e outra dos homens
olhando aquela “arma”, nos trechos em amarelo, vemos referências, nos trechos em azul, a ideia de um poço sem fundo e a
imensidão e desconhecimento do universo.
Figura 8: sem título.

Fonte: Arquivo pessoal, Pedro Victor, 2017.
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O enredo da história de Wilson e Luciana (figuras 9 e 10), na qual uma garota caminha com um aparelho vibratório introduzido
na região genital, remete diretamente ao relato apresentado no início deste texto. Condenada pela igreja e posteriormente
patologizada pela medicina, a masturbação, principalmente a feminina, também se tornou um tabu, assim como o prazer
feminino ainda vem sendo problematizado visto que “parece não ter uma função exata nem nas teorias biológicas nem nas
doutrinas religiosas, segundo as quais o objetivo da sexualidade é a reprodução da espécie” (Preciado, 2011: 114). Vemos nela
um vibrador com forma oval, e não fazendo referência a um pênis, que pode ser utilizado a qualquer momento que a personagem sentir vontade. Podemos observar também que os autores, ao criar a protagonista, procuraram representar um corpo
dito comum, sem formas torneadas e de beleza física padronizadas. Com ele também vemos ampliadas as possibilidades do
prazer feminino e das sensações corporais ao não atrelar os mesmos ao outro e, geralmente, ao outro masculino. Amplia estas
possibilidades ao retirar o foco da penetração e entender o prazer em sua totalidade corporal e integrada ao cotidiano.
Figura 9 e Figura 10: sem título.

Fonte: Arquivo pessoal, Wilson Chiarelli e Luciana Borre, 2017.

3. REFLEXÕES FINAIS
Mesmo diante de tantas problematizações, percebemos que as produções também evidenciam reprodução de narrativas consolidadas. Perguntávamos como quebrar tantos paradigmas? Como não reforçar certos estereótipos de gênero e de sexualidades? O momento de avaliação do processo vivido oportunizou nosso olhar crítico reflexivo, no qual consideramos que a maioria
das histórias manteve o foco nas relações heterosexuais. Também percebemos que utilizamos vários recursos imagéticos
para demarcar a polaridade dos gêneros, corroboramos com a perspectiva do tamanho do “pênis grande”, trouxemos corpos
magros de mulheres e com seios volumosos e apresentamos personagens brancos, com cabelos lisos. Isso nos mostra ainda
mais como esses padrões estão profundamente enraizados em nossos imaginários e vivências.
Mas compreendemos que tudo isso fez parte do processo de criação, que foi permeado por dúvidas e estranhamentos. Houve
momentos de resistência, inseguranças e receios sobre os direcionamentos das histórias, mas fomos percebendo mudanças
significativas nos diálogos acerca do tema, nas interferências e no envolvimento do grupo. Diversas/os estudantes que apresentavam dificuldade em criar uma única história que envolvesse a estética pós-pornô, chegaram ao final do semestre com
diversas ideias e com desejo de criar outras, já mais críticos e cientes das possibilidades de outros modos de ser e de sentir.
Foi interessante perceber também a alegria e a sensação de identificação que muitos estudantes apresentavam ao ver lugares,
objetos e formas de expressões familiares presentes no seu cotidiano.
Por fim, após a finalização do processo houve interesse, por parte da própria turma, em divulgar essas histórias e distribuir
exemplares na universidade, por entenderem a importância desse debate e compreenderem como os quadrinhos, enquanto
recurso pedagógico, podem ajudar a problematizar questões como essas. A partir destas considerações, objetivamos o protagonismo de nossas/os estudantes na construção histórica de outras narrativas sobre como viver gênero, sexualidades,
desejos e prazeres e de como trazer suas questões identitárias para as produções em quadrinhos.

POÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN

439

REFERÊNCIAS
• Preciado, B. (2011), Manifiesto Contrasexual. Anagrama: Barcelona.
• Preciado, B. (2008), La pornografía es una noción política. Entrevista para Diagonal Periódico. Entrevistador: June Fernández.
• Bender, W. N. (2014), Aprendizagem Baseada em Projetos: educação diferenciada para o século XXI. Porto Alegre: Penso.
• Eisner, W. (2005), Fagin, O Judeu. São Paulo: Cia das Letras.
•
(2006), O Complô: A História Secreta dos Protocolos dos Sábios de Sião. São Paulo: Cia das Letras.
• Gil, C. Z. V.; Trindade, R.T. Z.i (2014), Patrimônio Cultural e Ensino de História. Porto Alegre: Edelbra.
• Guimarães, E. (2013). Aula de Fanzine. Em Neto, E.S.; Silva, M. R. P. S. (Ed.), Histórias em Quadrinhos e Práticas Educativas:
o trabalho com universos ficcionais e fanzines, pp.68-81. São Paulo: Editora Criativa.
• Horta, M. L. P.; Grunberg, E.; Monteiro, A. Q. (1999), Guia básico de educação patrimonial. Brasília: IPHAN: Museu Imperial.
• Schawarcz, L. M.; Spacca (2013), As barbas do imperador. São Paulo: Companhia das Letras.
• Spiegelman, A. (2009), História Completa. São Paulo: Cia das Letras.
• Santos, E.; Silva, M. R. P. (2013), Histórias em Quadrinhos e Práticas Educativas: O trabalho com universos ficcionais e fanzines. São Paulo: Criativo.
• Santos, E.; Silva, M. R. P. (2015), Histórias em Quadrinhos e Práticas Educativas Volume II: os gibis estão na escola, e agora?
São Paulo: Criativo.
• Vergueiro, W. (2010). A linguagem dos quadrinhos: uma “alfabetização” necessária. Em Rama, Â.; Vergueiro, W. (Ed.), Como
usar as histórias em quadrinhos na sala de aula, pp. 45-75. São Paulo: Contexto.
• Vilela, T. (2010). Os quadrinhos na aula de História. Em: Rama, A.; Vergueiro, W. (Ed.), Como usar as histórias em quadrinhos
na sala de aula, pp. 87-98. São Paulo: Contexto.

440

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

OUTRORRETRATOS: EPIFANIAS DA IMAGEM
Beatriz Rauscher
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil
beatriz.rauscher@gmail.com
João Paulo Machado Pena Franco
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil
jpmachadopena@hotmail.com
RESUMO
Este trabalho reúne aspectos práticos e teóricos de uma pesquisa em Artes Visuais que teve como ponto de partida a construção de um dispositivo ótico visando objetificar ideias de autorrepresentação, interseções identitárias; identidades fluidas;
alteridade. As imagens geradas pelo dispositivo contaram com a participação de colaboradores que tiveram a imagem de
seu rosto fundida à do artista. Observamos nesse artigo, em qual medida a fusão operada pelo dispositivo ótico produziu um
resultado que se ancora nos conceitos de epifania; aparição; semelhança e dessemelhança.
Palavras chave: autorrepresentação; dispositivo ótico; epifania; poéticas da imagem.
ABSTRACT
This work brings practical and theoretical aspects of a Visual Arts research that had as starting point the construction of an
optical device aiming at objectifying ideas of self-representation, identity intersections; fluid identities; alterity. The images
generated by the device had count on collaborators who had the image of their face merged with the artist. We observe in this
article, to what extent the fusion operated by the optical device produced a result that is anchored in epiphany, apparition,
similarity and dissimilarity concepts.
Keywords: self-representation; optical device; epiphany; poetics of the image.
1. INTRODUÇÃO
Epifania
revelação, manifestação, aparição
Do latim epiphanīa e este do grego antigo πιφάνεια (manifestação).
do latim epipháneia.as.
O conjunto da produção intitulada quase retratos tem origem no questionamento do caráter indicial da imagem fotográfica e
se propôs, para tanto, por subverter a ideia de referente usualmente considerada quando se trata da análise de fotografias
de retrato ou autorretrato. A resposta dada pela obra é que aquilo que passou frente à lente do aparelho, é por si mesmo uma
ilusão, resultado de um truque ótico.
O trabalho se vale então de um dispositivo - ele próprio parte da obra - que coloca o observador diante de uma epifania. A
imagem que se produz no interior do aparelho, e o que se vê, não é a representação do sujeito retratado, mas uma versão sua
em processo de atualização. O resultado final se obtém por meio de uma série de passagens das imagens por aparelhos óticos
para questionar o retrato e a representação; semelhança e dessemelhança; presença e ausência.
No vídeo e no conjunto de imagens que resultaram dessa operação - apresentados na exposição também intitulada “quase
retratos” - se vê que no lugar onde se reconheceria o referente não há a pessoa do autorretratado, há apenas uma versão de si
que não se fixa, diáfana, em constante aparição.
O artigo apresenta e põe em relação os aspectos paradigmáticos e processuais de outras duas produções que antecederam
quase retratos e que também se amparam na autorrepresentação: a máquina como espelho e o eu e os outros.
2. CAMINHOS E RECURSOS DA CRIAÇÃO
O processo criativo pode ser tomado como uma maneira de observar e absorver o mundo (suas formas e relações) e, a partir
deste perceber, obter algo resultante da organização destes elementos sensíveis, ou seja, das relações entre estas percepções,
sensibilizações e memória, concatenadas no intuito da produção do objeto de arte (Ostrower).
Todos possuímos capacidade de percepção (é algo inerente ao homem), mas a individualidade faz com que seus níveis sejam
diferentes e a aplicação de soluções advindas dela sejam as mais diversas e nos mais variados campos.
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Sobre o ato de criar Ostrower diz: “Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em qualquer que seja o
campo de atividade, trata-se, nesse ‘novo’, de novas coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e
esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar” (Ostrower, 2012:9).
Tudo pode ser visto como fator de influência no ato de criar. Mas cabe a cada pessoa a organização destes elementos que
integram o ato criador e seu processo. Assim, cada pessoa que se propõe a entrar na investigação de sua própria criação, observará algo único. O processo de criação, deste modo, é singularizado – seu modus operandi, sua organização e tudo o mais
que pertence a ele é único em cada indivíduo.
Os antecedentes de quase retratos estão dois pontos reincidentes do processo de criação de vários trabalhos: o interesse pelo
autorretrato e pelos aparelhos óticos. O processo de criação, rememorado, permitirá enfatizar a busca pela subversão do retrato e o embaralhamento dos processos de identificação do referente através das passagens das imagens por diversos aparelhos
e da investigação dos dispositivos óticos.
3. A MÁQUINA COMO ESPELHO
Em a máquina como espelho, converge o interesse pelo autorretrato, a descoberta e exploração da máquina fotocopiadora. A
produção de imagens por meio da máquina fotocopiadora - diária e intensa - em um ambiente de ateliê permitiu liberdade para
experimentações. O primeiro contato com o aparelho xerográfico foi com o intuito de aprender e estudar o seu funcionamento,
entender os seus limites e possibilidades, sempre em razão de atingir resultados entre os contrastes de preto e branco, nitidez
da imagem e outras variáveis que poderiam se apresentar.
Foram exploradas diferentes opções técnicas como a marca do pigmento e o tipo de máquina. Na profundidade dos pretos e
nas nuances entre o claro e o escuro manifestou-se a referência às pinturas barrocas: uma fonte de luz apenas penetrando
o espaço e iluminando o sujeito, enquanto o restante em um completo negro, determinando um intenso contraste entre luz e
sombra. As áreas de transição insinuam volumes das formas (figura 1).
Figura1. João Paulo Machado. Autorretrato. Imagem digital a partir de xerografia, dimensão variável, 2007.

Fonte: do artista.

A experiência de auto expressão, tirou partido da pose, do movimento do corpo e da cabeça na passagem da luz pelo
leitor da fotocopiadora, e desse modo produziu distorções e dramaticidade obtidas na exploração do meio xerográfico
enquanto dispositivo técnico-poético. A passagem por outras máquinas de imagens possibilitou a saída digital em papel
fotográfico.
O resultado é perturbador. O que se forjou foi uma fotografia de uma figura aprisionada em uma caixa de vidro, sem ar, em
movimento aflito de fuga. Como um espelho subjetivo, o que a imagem mostra é um ‘face a face’ com o outro lado, a visão da
existência no limite (figura 2).
Assim, em a máquina como espelho foi possível mergulhar de modo sistemático na autorrepresentação, o que possibilitou conhecer mais sobre a produção das imagens técnicas impressas e sobre imagem fotográfica especificamente. Foi possível tirar
partido poético das deformações da xerox e das manipulações digitais, buscando, paradoxalmente, aproximar essas imagens
da própria fotografia. Essa busca, e ao mesmo tempo a desconstrução do autorretrato fotográfico, foi retomada nos trabalhos
subsequentes.
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Figura 2. João Paulo Machado. Autorretrato. Imagem digital a partir de xerografia, dimensão variável, 2007.

Fonte: do artista.

4. O EU E OS OUTROS
Os aparelhos de celular são máquinas complexas, sua interface amigável esconde que se trata de um computador móvel e
portátil que inclui em um mesmo dispositivo vários recursos, entre os quais uma câmera fotográfica. O funcionamento de seus
recursos óticos de captação é relativamente elementar, os recursos de processamento desses dados são mais complexos e
altamente sofisticados.
O trabalho o eu e os outros, é fruto de um processo de pesquisas sobre fotografias de celular, seus aplicativos e possiblidades
criativas, a partir da intenção de produzir autorretratos. Apela às distorções, deformações e manipulações intrínsecas aos
programas computacionais.
Estamos aqui no campo da imagem digital de natureza diversa daquela da fotografia à base de sais de prata, pois enquanto
“a fotografia é uma impressão definitiva e indelével das emanações luminosas do referente, a imagem digital é uma tradução
numérica dessas emanações” (Guran, M. apud Rennó, R. 2006:63). Assim, o processo digital inclui outras possibilidades sem
anular a natureza icônico-indicial da fotografia. Essa dimensão pode ser afetada em maior ou menor grau, a mimese dá lugar
à invenção. As fotografias digitais têm seu impacto na crença na objetividade da imagem que espontaneamente atribuímos à
fotografia. Mesmo diante da proliferação desses aparelhos e suas possibilidades de transformar as imagens, a manipulação
só faz sentido sobre um fundo de crença. (Leenhardt apud Rennó, 2006). Esse aspecto será definitivo na criação e nos sentidos
produzidos por essa série de retratos.
As imagens em o eu e os outros foram feitas com o auxílio do aplicativo de celular chamado Hipstamatic. Oferece ajustes predeterminados os quais o usuário pode escolher: tipos de lentes, flashes, filmes fotográficos etc.
O formato das imagens é quadrado, com dimensões de 15 x 15 cm (também especificidades já programadas no aparelho) que
não podem ser alteradas sem perda de qualidade da imagem.
Figura 3 e Figura 4. João Paulo Machado. Sem título. Fotografia, 15x15 cm, da série “o eu e os outros”, 2012-2013.

Fonte: do artista.
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Através do domínio do programa e dos limites da câmera do celular por meio dos testes com delay de captura, cores, contraste,
foi determinado um mesmo ajuste e todas as fotos foram tiradas desta maneira.
Aqui fica evidente a filosofia da caixa preta, expressa por Flusser (2011). A impossibilidade de fugir ao programa não é mais
um problema para os artistas da era digital; não há mais a tentativa de subjugar o aparelho. Sendo a fotografia digital e seus
recursos operacionais a forma escolhida, o que importou nessa produção e determinou o aspecto singular dos resultados, foi
a abordagem do autorretrato.
Entra em cena o processo da moldagem. A distância operada pelo dispositivo ótico (seja pelo scanner da xerox, ou pela objetiva
do aparelho fotográfico), dá lugar a proximidade do contato. Uma máscara de látex, criada a partir do processo da moldagem
do rosto do artista, desdobrará a sua presença na duplicação de seu próprio rosto.
A segunda etapa do processo é a passagem pela máquina fotográfica digital, assim o artista convida seus amigos para vestirem a máscara e posarem para fotografia. O resultado abre para uma ambiguidade de sentidos, que problematiza a noção de
autorretrato.
Diferentemente da imagem do rosto obtida pela máquina reprográfica, desse modo, na produção da cópia, o aspecto ótico dá
lugar ao tátil. Isso porque, o processo da moldagem carrega, além da possibilidade serial, a obtenção da forma por contato,
que produz, como expõe Georges Didi-Huberman semelhanças extremas que não são mimeses, mas duplicações. Trata-se de
produzir semelhanças como negativos e contra formas; trata-se de produzir ao mesmo tempo, dessemelhanças” (2008). Em o
eu e os outros, o autorretrato dá lugar ao duplo.
Essa operação processual, não podemos nos esquecer, à maneira do índice, “transmite fisicamente e não só visualmente a
semelhança da coisa ou ser impresso (…) o resultado não é evanescente, como no espelho” diz Didi-Huberman (2008:53), que
se vale da analogia do processo da reprodução sexual: a forma nasce por pressão e penetração.
Enquanto em a máquina as operações que produzem o retrato são solitárias e narcisistas, em o eu e os outros há uma intimidade compartilhada com o outro pelo contato da “pele” de látex do rosto do artista com os rostos de seus amigos.
Essa operação é responsável por toda complexidade nos retratos dessa série, pois a máscara que os retratados vestem, modelada no rosto do artista, manifesta sua presença e ausência ao mesmo tempo (figuras 3 e 4).
A pergunta posta por Didi-Huberman pode ser lida nesses retratos: o que os processos do contato manifestam? Autenticidade
da presença? (…) “O aurático ou o seriado? O semelhante ou o dessemelhante? A identidade ou o identificável? (…) o desejo ou
a morte? A forma ou o desforme? O mesmo ou o outro? (…)”(2008:18).
Figura 5 – Frame do vídeo da imagem gerada pelo dispositivo que mescla os rostos de duas pessoas.

Fonte do artista.

5. QUASE RETRATOS
O terceiro trabalho problematizando a autorrepresentação, que apelou aos processos de identificação do referente através das
passagens das imagens e da investigação dos dispositivos óticos, foi quase retratos.
Tendo ainda como meta o embaralhamento das identidades na construção do autorretrato, o artista resgata um truque ótico
comum nas atrações de parques e circos da sua infância: Monga, a transformação de uma mulher em gorila diante do público.
Para tanto, foram realizadas pesquisas sobre a técnica utilizada na atração circense, e a posterior criação de um protótipo em
uma escala menor, já que o objetivo era a produção de fusões de rostos.
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Assim, a possibilidade da metamorfose de rostos se realizaria pelo rudimentar efeito de ilusionismo de espelhos presente no
sistema Monga. Os desafios que se colocaram foram (1) criar o dispositivo (2) produzir imagens (retratos) a partir dele.
Após alguns ensaios e protótipos, criou-se um dispositivo similar ao de Monga abrangendo a área do rosto (figuras 6).
Figura 6 – Dispositivo Monga.

Fonte: do artista.

Nos primeiros testes surgiu a solução para o primeiro problema: era possível produzir fusões dos rostos que resultariam em
hibridações de identidades. A fusão por sobreposição das duas imagens parecia fazer surgir um terceiro rosto, resultado da
combinação de traços do rosto de cada um dos participantes (figura 5). Essas imagens, criadas por um efeito de ilusão de
ótica, eram de natureza efêmera. Próprias para um espetáculo ao vivo, porém difíceis de serem fixadas. Não haveria uma forma
de fixação da imagem sem o uso de algum aparelho de captação de imagens (câmera de vídeo, foto ou foto e vídeo). Colocou-se então o segundo desafio: produzir os retratos fotográficos.
Figura 7 – Processo de sobreposição por fusão dentro do dispositivo Monga.

Fonte: Morgana Moresco.

Do mesmo modo em que na série o eu e os outros, amigos do artista foram convidados para participar do processo, oferecendo
seus rostos para criação dos autorretratos. A ação com o dispositivo Monga aconteceu como um espetáculo, por quatro dias
no Museu Universitário de Arte. Nesses dias, com o dispositivo instalado no auditório do museu, o artista e seus convidados
se posicionaram no interior do dispositivo, diante da câmera que registrava as fusões (figura 7).
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Considerando-se o caráter performático da ação, a solução veio da captação dos retratos em vídeo digital. A escolha do vídeo
foi tomada a princípio por questões de cunho técnico e operacional. Estando o artista dentro da caixa, como poderia perseguir
o momento exato da tomada fotográfica? Entregar esta decisão para outra pessoa, outro olho/olhar não parecia ser uma opção. Desencadeou-se assim, a passagem da imagem por outro dispositivo.
Para Sylvia Martin, “o vídeo é um meio artístico explicitamente baseado no tempo. A tarefa do aparelho técnico é gravar sequências temporais e produzir estruturas temporais”. (2006:17). Por ser um processo contínuo, o movimento que é registrado por
meios digitais está baseado no tempo, um tempo que pode ser manipulado a partir da máquina.
Assim, descartou-se a captação fotográfica direta e desta maneira a gravação de vídeo(s) e posterior seleção de frames do(s)
mesmo(s) seria o modo de obtenção dos autorretratos. No entanto, aspectos visuais e sentidos conceituais próprios da linguagem videográfica transbordam no trabalho vindo a contaminar as fotografias que resultariam desse processo. Durante a
seleção de frames, os vídeos se mostraram muito potentes e assim foram adotados como uma das modalidades de finalização
do trabalho quase retratos.
Uma estratégia utilizada para identificação do participante da ação dentro do dispositivo Monga no momento de captação
videográfica, foi o posicionamento das mãos sobre o rosto (no sentido de tampar a face do artista e revelar a do participante).
Um dado operacional que foi incorporado na edição final do vídeo (figura 8).
Figura 8 – João Paulo Machado. Still do vídeo em quase retratos..

Fonte: do artista

Os dispositivos envolvidos em quase retratos permitiram a incorporação do processo e seus desdobramentos na finalização
dos trabalhos. Além de entender a ação da produção dos retratos híbridos e seu caráter colaborativo e performático como
parte da obra, aspectos do processo foram inspiradores das imagens finais apresentadas em exposição.
Foi exposto um conjunto constituído de seis imagens fixas e um vídeo. As imagens fixas obtidas a partir dos frames tomados
dos vídeos e manipuladas digitalmente para escurecimento uniforme do fundo, foram ampliadas e impressas em substrato
translucido nas dimensões 40 x 40 cm e montadas em caixas backlights (figura 9).
Os vídeos captados na ação foram editados e o tempo manipulado, a fim de reduzir o movimento das imagens e aproximá-las
da fotografia. Os movimentos vistos na imagem acontecem lentamente, em alguns momentos são quase estáticos, criando
uma proximidade entre as imagens e contaminando-as. Assim, os retratos que se sucedem no vídeo parecem fotografias e as
imagens dos backlights, quando vistas em seguida, parecem guardar um sutil movimento.
A sala, como uma câmara escura, foi pintada de preto e a luz emana das imagens postas dentro da galeria em paredes opostas,
de maneira a se confrontarem: frente-a-frente, face-a-face.
6.FOTOGRAFIA / MORTE / ESPECTRO / IMAGO / APARIÇÃO
O pesquisador, assim como o artista, é possível dizer, “persegue alguma coisa que não pode agarrar, que lhe escapa, e que ele
deseja” (Didi-Huberman 1998:9). “Um tipo de coisa em si obscura, tentadora e misteriosa (…)” Seu método é seguir sua ideia
fixa, se abandonar a uma paixão num curso sem fim.
Nos valemos aqui das especulações de Didi-Huberman sobre a busca do conhecimento e o encontro com o imprevisível, os
acidentes de percurso que se oferecem como descobertas que muitas vezes não temos meios de compreende-las totalmente.
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Os efeitos resultantes dos trabalhos aqui apresentados vão além das intenções do artista em produzir autorretratos. Pois,
algumas vezes, em seu curso, uma outra coisa apareceu diante de seus olhos, alguma coisa que ele não esperava. Em sua
perseguição da imagem de si mesmo, encontrou, antes que as ideias de aparência, semelhança e dessemelhança, a ideia de
existência. Encontrou não a coisa da sua busca, mas uma outra coisa.
6.1. Fotografia: Espectro
A máquina fotocopiadora incorpora da máquina fotográfica o recorte ótico do real. Congela e petrifica o sujeito; ocorre uma
transposição do mundo real, do movimento e da vida para a morte e a perpetuação da imagem. É possível aplicar aqui o conceito “isso foi” consagrado por Roland Barthes. Se entendemos a fotografia como traço do real, é porque algo passou diante
do aparelho e ali teve sua imagem armazenada. Por isto, ao perpetuar-se aquele instante fotografado, instante que já se foi e
não mais voltará, nos vemos, segundo este autor, cada vez mais perto do fim.
A ideia de morte é recorrentemente associada ao ato fotográfico. Barthes chama de spectrum o referente da fotografia: pequeno simulacro da essência da coisa fotografada. O autor explica, “(…) porque essa palavra mantém, através da sua raiz, uma
relação com o ‘espetáculo’ e a ele acrescenta essa coisa um pouco terrível que há em toda fotografia: o retorno do morto”
(Barthes, 1984:20).
Para Barthes, o sujeito fotografado, diante da objetiva, sente tornar-se objeto, vive uma microexperiência da morte, torna-se
verdadeiramente espectro (1984:27).
Figura 9 – João Paulo Machado. Stills que compõe os backlights em quase retratos.

Fonte: do artista.

Dubois em “Ato fotográfico e outros ensaios” se dedica a retomar as várias ficções fotográficas ligadas à morte, entre as quais
os retratos mortuários e as tentativas de fotografar as auras da alma humana. Para Dubois o véu de Verônica (Santa Face) é
o mito de origem da fotografia: evidência perturbadora da presença de um rosto. Do mesmo modo para o teórico, o Santo Sudário, pode ser considerado a primeira ‘fotografia’ de crime, “no qual o Cristo agonizante teria conservado a sua marca” (2000:
227; 234; 138; 223).
Se olharmos as imagens de a máquina como espelho, e desconhecermos o título, autorretrato, o que temos diante dos nossos
olhos é uma imagem de um rosto em agonia de alguém aprisionado. Outros sentidos podem ser percebidos e a abertura às
ficções de terror e à morte estão presentes nos trabalhos da série.
6.2. Moldagem: Imago
Vimos nos trabalhos da série o eu e os outros que a máscara que os fotografados vestem foi produzida pelo processo de moldagem do rosto do artista. Didi-Huberman expõe que a fôrma retirada de uma moldagem por contato nos reenvia a prática da
máscara funerária (2008:115). O teórico insere a moldagem facial entre os paradigmas de origem (da arte, da escultura, do
retrato) e aponta que ela é derivada de um ritual de semelhança chamado de “imago” pelos Romanos da época republicana
(2008:116). Assim, as máscaras de cera moldadas diretamente sobre o rosto constituíam ao mesmo tempo representação da
morte e culto da semelhança.
Do mesmo modo Agamben expõe que na Roma antiga, “cada indivíduo era identificado por um nome que manifestava o seu
pertencimento a uma gens, uma estirpe, mas esta era, por sua vez, definida pela máscara de cera do antepassado que toda
família patrícia custodiava no átrio de sua casa” (2014:77).
Assim, no trabalho o eu e os outros, a máscara do artista pode ter seus sentidos aproximados daqueles das máscaras mortuárias: o artista ao produzir uma máscara de si, produz, por artifício, uma espécie de pele morta que, ao ser usada, termina por
POÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN
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“matar” a identidade do outro – não há mais expressões, não há olhos e nem mesmo boca; eles estão fechados, destituídos de
toda a vida, remetendo desse modo às máscaras mortuárias.
Figura 10. João Paulo Machado. Still que compõe os backlights em quase retratos.

Fonte: do artista.

Assim como foi possível aproximar processualmente a fotografia da Santa Face, é possível aproximar o retrato fotográfico da
imago, tanto pelo aspecto da indicialidade por contato; quanto pelo caráter dialético da presença e da ausência; da proximidade e da distância.
As fotografias da série o eu e os outros, nos impactam porque além da aparência informe de um rosto em decomposição (dado
pelo uso da máscara de látex), as cores e efeitos de luz (possível pelo tratamento dado pelo programa do dispositivo digital),
enfatiza as expressões sinistras nos retratados.
6.3. Monga: Epifania
O trabalho quase retratos, assim como os anteriores, desdobra o autorretrato em sentidos que vão além da problematização do
referente; da representação e da semelhança. A potência operada pelos procedimentos e dispositivos escolhidos pelo artista,
permitiram articular em um mesmo trabalho vários sentidos que recolocam aspectos presentes nos trabalhos anteriores e
acrescentam outros.
Por meio do dispositivo Monga, nos vemos diante imagens que dão acesso às ideias de “visão”; “aparição” (Lat. Apparitio);
“espectro”; “fantasma”. A impossibilidade de fixação das imagens fugazes produzidas no interior do dispositivo ilusionista e a
presença rápida e breve de um rosto indefinido, imagem em latência, nos reenvia à visão de um ser fantástico ou sobrenatural.
O vídeo e as caixas backlight produzidos a partir das imagens tomadas diante da caixa Monga, acrescentam um caráter diáfano
(diaphanein) nessas aparições. As cores que definem as faces sobre o fundo negro são atravessadas pela luz. Apresentados
em uma sala totalmente escura (o artista pintou de preto todas as paredes), as faces parecem flutuar enquanto nos encaram
com olhos seus duplicados, translúcidos e transparentes. A atmosfera produzida pelo conjunto quase retratos impressiona. Os
retratos põem em obra a noção de presença-ausência: um presságio.
O trabalho quase retratos só foi possível porque o artista se deixou atravessar pelo outro, não apenas pela sua imagem, mas no
interior de seu processo de criação. Por mais que buscasse a nitidez ideal do retrato (a suposta exatidão da arte fotográfica)
na hibridação dos rostos, procurando produzir um perfeito terceiro rosto, o processo impregnou as imagens de imprecisão, de
flou. Rostos afogados sob a transparência da água, através de espelhos.
A ideia de flou é a principal característica que se apresenta representa a imprecisão das imagens; a busca pela precisa sobreposição e criação do outro rosto, quase nunca acontece… ficando sempre no quase.
No entanto, algo se acionou, os rostos guardam uma semelhança entre si. Cada um deles, na série de backligths, assim como
os que se sucedem no vídeo, são versões do rosto do artista. Temos a impressão de estar diante de clones imperfeitos de
alguém.
Se no sentido filosófico a palavra epifania é o de uma sensação causada pelo entendimento de questões complexas em sua
essência; ou da compreensão profunda de alguma coisa intrigante pela qual se buscou durante muito tempo sua compreensão
é possível concluir que a série quase retratos ao mesmo tempo que faz o artista se desviar da armadilha narcisista do autorretrato oferece, em contrapartida a própria substância da pesquisa artística: a conquista da forma imprevisível, da imagem
problemática, da aparência instável e aberta aos sentidos.
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RESUMO
Fala-se do corpo, da arte contemporânea e a produção pictórica envolta pela experiência artística atravessada pela produção
de “chinelogravuras”. O objetivo deste artigo é apresentar um recorte docente que convida os estudantes do nono ano do
ensino fundamental a criar uma marca, produzir uma impressão em argila de forma visceral, ao doar seu tempo num processo
de criação do “não-artista”. Vale-se das propostas de Richard Long que encara o caminhar como um processo de intervir e
transformar a paisagem. O método de investigação refere-se à pesquisa-intervenção, valendo-se da análise que articula a
experiência vivida com autores que pensam sobre a arte contemporânea. Pode-se apreender que, no âmbito escolar, há uma
hipervalorização do desenho e do trabalho com papéis e tintas negligenciando outros materiais plásticos como a argila.
Palavras-chave: “chinelogravuras”; caminhar; arte contemporânea.
1. ABERTURAS
Artista
Professor
Pesquisador
Três palavras, três seres, três posturas,
Três formas de conduzir uma aula,
um encontro do aprender.
Roupagem que utilizo hora separada, hora junta e conectada,
num instante me revisto de professora e as palavras saltam de meus lábios,
proponho a criação de um “chinelogravura”,
uma placa de argila impressa em alto relevo, com formas figurativas e abstratas,
a fricção das mãos faz emergir múltiplas impressões do viver de cada estudante…
conversamos acerca da arte e sua efemeridade…
sua inutilidade!
Me revisto de pesquisadora, lanço pontes entre o ato de caminhar
Richard Long e os chinelogravuras rompem as paredes da escola e vão à busca de ar
num movimento de intervir,
ocupar.
Fico a pensar:
Será arte o deslocar dos estudantes entre a escola e o espaço de intervenção?
Um caminhar desinteressado,
a arte como visceralidades…
Aqui me revisto de artista? Não sei, tenho dúvidas!
Caminhar com as placas de argila os chinelogravuras,
transformá-las num caminhar efêmero,
fazê-las deslizar sobre o calçamento ao movimentar os passos…
Criar novos passos, novas marcas, começos, recomeços, fragmentos,
feito de terra, barro que tornar-se-ão pó,
ao desfalecer…
desaparecer.
E o que fica?
Imagens fotográficas,
experiência vivida,
o encontro entre a epiderme e a argila,
o desejo e o resultado,
a vida e o pó!
(HENCKE, Jésica; 2016)
Criar caminhos, circundar paisagens propor formas dispares de percepção do espaço que nos circunda, cunhar um caminhar
desinteressado, descomprometido, potente em sua intenção e silencioso em sua ação. Inventar em tempos de incertezas, pro450
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duzir uma pegada feita de argila, que deixará sua marca por um tempo efêmero e aos poucos retornará ao barro, tornando-se
pó. Incerto, imperfeito, instável!
Na elaboração dos “chinelogravuras” vislumbra-se a arte contemporânea como potência à criação artística, tendo como objetivo narrar um processo de intervenção criadora iniciada no âmbito da sala de aula e externada ao plano da cidade e suas
incertezas. A “chinelogravura” consiste em uma placa de argila modelada no formato da pegada de um chinelo e abalizada
através de um processo adaptativo da técnica da xilogravura, auxiliado por um molde vazado, o qual é prensado contra a placa
de argila para inserir nela, suas marcas. Atravessado por esta ideia propositiva realizou-se um convite aos estudantes do nono
ano do Ensino Fundamental para pensar acerca de seus passos: o ato de caminhar.
A proposição inclui a produção de um material plástico tridimensional e uma intervenção artística sobre espaços urbanos, ao
inserir em um parque municipal “chinelogravuras” impressas sobre placas de argila, formando um percurso, uma trilha que,
descomprometida, chama a atenção dos pedestres para seu caminhar móvel/imóvel, questionador e silencioso.
Não nos basta mais sermos observadores desta cidade, destes espaços que se modificam e movimentam-se em contínua
transformação, queremos intervir nestes percursos urbanos, criar rupturas para a inserção da arte, promover o alongamento
da instituição escolar para lugares in-formais, buscar um saber sensível e artístico.
Neste emaranhado promove-se uma ruptura do tempo cronológico, ao transplantar o corpo humano para o espaço plástico da
criação, fecundar questionamentos, experimentar materiais não habituais, permitir-se sujar, deixar a epiderme roçar a massa
que se transforma em arte, pensar-se como corpo social, que aprende independente do espaço que ocupa.
Desvelar as coisas que expandem: a argila se faz gravura, a ausência dos pés se faz presença pela marca dos “chinelogravuras”, o corpo ausente se forma pelo caminhar intermitente das formas que se espraiam pelo chão, a escola um prédio, a praça
um local, o gramado uma base sólida para se caminhar, o perigo uma lembrança remota, o sorriso uma possível aprendizagem
sensível. Viver a arte como proposição e criação.
2. A ARTE DO CAMINHAR: ANDANTE
A arte contemporânea visa produzir experiências de estranhamento. Não se resume a ocupar espaços formais como museus,
galerias, bienais, seu desejo é rasgar o espaço urbano, criar fissuras habitáveis e efêmeras, com inserções de corpos, gestos,
imagens, objetos, viver a “não-arte”.
Produzir arte, imerso no mundo capitalista e suas transformações, tornou-se um desafio constante, uma incógnita. A originalidade e a criação do novo não são mais os elementos balizadores da produção artística. “[…] a cultura pós-moderna era
de citações, vendo o mundo como um simulacro. A citação podia aparecer sob inúmeras formas – cópia, pastiche, referência
irônica, imitação, duplicação […]” (ARCHER, 2013, p. 156), mas jamais originalidade, envolta por uma justaposição de estilos,
tempos díspares, diferindo da afirmação: “qualquer coisa serve!”, assim, têm-se a “não-arte”, produzida por “não-artistas” no
contexto escolar.
“Um não-artista é alguém que está engajado em mudar trabalhos, em modernizar” (KAPROW, 2016, s.p.), em propor outras
estratégias de engajar-se nas transformações, sem necessitar um recuo ao passado ou produzir uma projeção do futuro, uma
arte engajada no presente, no atual, no instante que ocorre e escorre por entre os dedos. “Em vez do tom sério que tem normalmente acompanhado a busca pela inocência e pela verdade, a não-arte provavelmente emergirá como humor” (KAPROW,
2016, s.p.). Com ânimo, intensidades e fluxos, não estáticos, inquietos, problematizadores e inconstantes. “O trabalho implica
diversão, nunca gravidade ou tragédia” (KAPROW, 2016, s.p.).
Viver a arte na carne, como um corpo com membros, órgãos, elementos que se tornam substrato para a criação artística,
reconhecer os pés como a máquina do caminhar, as mãos que moldam a argila fazendo emergir símbolos, imagens, marcas
em alto relevo. Um corpo humano em contato com outros corpos numa relação de criação, transformando uma imagem de
pensamento em produção pictórica.
“A arte contemporânea parou de representar o mundo para apresentar sua ‘realidade’ […]” (MEIRA, 2003, p. 13). O ato criador
consuma-se pelo olhar, possibilita às interações humanas de forma circular ao promover a simultaneidade dos acontecimentos, “a arte é experiência singular […]. Ao passar de um registro a outro, a arte se torna outra, como nós, em nossa mutante
aprendizagem de ser” (MEIRA, 2003, p. 19).
Aprender a ser é dar espaço para tornar-se outro, diferente, singular, afetado pelos acontecimentos e pelos encontros. No âmbito das incertezas uma experiência concreta é instigada pelas transformações sociais e educacionais, num compulsivo fluxo
de instabilidades e transformações. Viver a incerteza é uma escolha, por um lado amedronta-se, desiste-se e torna-se vítima
dos acontecimentos, ficando indiferente e desolado, por outro, pode-se dar vazão à criação, fazer emergir debates, análises,
questionamentos e intervenções sócio-educacionais. Inventar é a potência de diferir de si mesmo.
Viver fluxos de incerteza exige problematizar, resistir aos modelos sociais, habitar territórios instáveis, promover saberes e
conhecimentos, caminhar por mapas ilusórios e produzir saberes transitório. Acolher e habitar as incertezas é uma questão
de aprendizagem, produzir “não-arte”, viver experiências que fomentam um pensamento corpóreo e vibrátil. O incerto é diPOÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN
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verso, eclético, não marcado por ideologias e princípios, exige um olhar ao momento presente, os problemas emergentes, as
incompreensões que levam à criação a um estado de investigação, envolvimento em múltiplos contextos, formas e conceitos
de produção artística.
Proporcionar um encontro da incerteza, regado por uma proposição artística envolve um movimento de organização, preparação e escolhas a priori, não se pode precisar como ocorrerá o trabalho, se haverá uma experiência, mas, não se pode ignorar a
necessidade de demarcar as formas e os contornos das atividades, quais as intenções ao desenvolver uma proposta artística,
passando pela seleção dos elementos pictóricos, materiais, espaço, tempo e recursos disponíveis na instituição escolar. Uma
aula exige preparação, trabalho e investigação.
O processo de criação dos “chinelogravuras” envolveu um movimento de análise do trabalho do artista Richard Long, em especial no que tange a criação de esculturas de paisagens, fomentadas pelo ato de caminhar. “Caminhar também me permite
estender as fronteiras da escultura, a qual agora tem o potencial de ser construída no espaço e no tempo da caminhada em
longas distâncias” (LONG, 2000, s.p.). Um chinelo, uma gravura, um passo e a configuração de um trajeto travesso, efêmero e
singular.
Richard Long descreve seu primeiro trabalho feito pelo caminhar, em 1967, refere-se a uma linha reta em um campo gramado,
constituída por seu próprio caminho, indo a “nenhum lugar”, cuja intenção era construir uma nova arte, a arte de andar. Colocar
o corpo em movimento, vivenciar cada passo dado e perceber sua interferência na paisagem, transformando-a, por um curto
período de tempo.
Cada caminhada proposta pelo artista seguia uma regra formal única, por uma razão original, um objetivo específico, uma ideia
particular. “Caminhando desse modo, como na arte, provinha uma maneira ideal para eu explorar as relações entre o tempo,
à distância, a geografia e a medida” (LONG, 2000, s.p.). As caminhadas são registradas de três formas: mapas, fotografias ou
textos, conforme a proposta desenvolvida pelo artista.
Esta forma de explorar a produção escultórica deixa em evidência a transitoriedade, a permanência, a visibilidade e o reconhecimento. Os materiais podem ser transportados, a caminhada pode ser coletiva, a criação artística não fica presa aos espaços
formais da arte, criam-se redes, alargamentos e novos territórios artísticos.
O andante – “chinelogravura” apresenta um novo passo, como os dados por Richard Long, para fora de nosso universo pessoal,
em direção a uma paisagem urbana, ao encontro de outras singularidades e a arte contemporânea, sem deixar de se envolver
com o barro, o contato da epiderme com a superfície fria e úmida da argila, a construção de um desenho/molde a ser impresso,
o barro sob as unhas, sujeiras, marcas, restos de um ato artístico, agraciado por sorrisos, gargalhadas, barulhos e agitação.
3. O PROCESSO: EXPERIMENTANDO A MATERIALIDADE
Terra vermelha compõe quilos de argila, pedaços de caixas de papelão transformam-se em suporte, material emborrachado
e flexível ganha à forma da sola de um chinelo, desenhos provenientes das entranhas de cada estudante/aprendiz surgem
através do desenho sob a base em formato de chinelo, tesouras criam fissuras, cortam caminhos e produzem marcas. Um
primeiro passo sem sair do lugar, preparar o espaço, formalizar o pensamento, produzir um molde que se tornará a marca da
impressão da xilogravura.
Figura 1: Moldes em emborrachado.

Fonte: autora

Processo de criação de um futuro caminhar. Há ruídos, falhas, cortes que desmancham o molde, faltam materiais é preciso
improvisar, o tempo transcorre uma aula de cinquenta minutos é curta para produzir o trabalho em sua completude, assim,
fragmenta-se a produção em três instantes: produzir o molde do “chinelogravura” em emborrachado (E.V.A); transformar a
argila em uma placa que compreenda a extensão e a largura do molde, flexionar o molde a ponto de produzir um alto-relevo;
deslocar-se da escola à praça pública e colocar em exposição os “chinelogravuras”, conversar acerca do processo, das impressões e sensações.
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Figura 2: “Chinelogravuras” impressos sobre placas de argila.

Fonte: autora

O trabalho foi realizado no decorrer do mês de setembro de dois mil e dezesseis, com quatro turmas do nono ano do ensino
fundamental, envolvendo cerca de cem estudantes/aprendizes. Em momentos diferentes houve a oportunidade de deslocar-se
da escola à praça pública, impossibilitando a criação de um único caminho, a disparidade de encontros promoveu a formação
de caminhos distintos.
Figura 3: Intervenção urbana.

Fonte: autora

O processo de produção pictórica, em especial o uso da argila em sala de aula, foi o que gerou mais sensações e envolvimento,
colocou os estudantes/aprendizes num “túnel do tempo” e os fez lembrar os primeiros anos escolares e pré-escolares, corroborado pela fala do estudante H (transcrita abaixo) ao se referir a infância como o espaço para mexer com barro, colorir telas,
onde havia valorização da experiência corporal em contato com materiais tridimensionais móveis e inconstantes. Tornou-se
visível, nesta experimentação artística, uma multiplicidade de sentimentos desde o nojo em ter que tocar o barro e sujar as
unhas, até o ato de mergulhar-se na argila, tornando-a creme para as mãos e rosto.
Foi uma experiência bem interessante, lembrou minha infância quando brincava com esculturas ou pintando telas. Deixar todas
nossas esculturas lá montando um caminho sobre a praça foi bem gratificante (estudante H, 9º ano do Ensino Fundamental).

Pode-se destacar nesta fala que o colocar-se em exposição, permitir que o outro veja o trabalho esculpido em forma de “escultura” é algo “gratificante” que movimenta afetos. A experiência artística passa por sensações, cujo pensamento estético
articula-se na interface arte e vida. O que se propôs neste espaço de aula, foi uma criação poética que envolvesse a palavra, o
gesto, a compreensão, o fazer, o perceber-se a si como produtor de arte, envolto por um pensamento ético e a própria condição
de aprendizagem que passa pelo corpo sensível.
A intensidade em que batiam nesta massa amorfa para produzir uma placa criava um som desarmônico e retumbante, interferindo em outros espaços da escola e gerando reclamações. Porém, o ato de reclamar é quase uma introspecção humana e,
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moldar a argila exige força, barulho e intenção, o estudante B destaca a dificuldade que é esculpir na argila, tal apontamento
pode ser decorrente do material quebradiço e pouco maleável em algumas situações.
Experimentar múltiplas sensações que passam pela epiderme, aceleram os batimentos cardíacos e, ao fim e ao cabo, produzem uma visibilidade efêmera que é registrada pela imagem fotográfica, enquanto que a produção artística desmancha-se
pela ação do tempo, um fazer poético impregnado de cotidianidade, respaldado pelo interesse do estudante F que, em sua
fala, destaca o pedido feito à professora para trabalhar com argila, mas, não imaginava em produzir algo a ser exposto, com o
mínimo de recursos experimentou-se com nossas mãos o máximo da potência criadora.
Trabalhar com argila é agradável, gosto de sentir a textura da argila entre os dedos, mas acho complicado esculpir com ela.
Colocamos ao ar livre e uns dias depois (havia chovido), já não estavam mais lá. Fotografei o antes e o depois (estudante B,
9º ano do Ensino Fundamental).
Quando pedi para a professora para fazer um trabalho com argila, nunca pensei que íamos fazer “chinelogravuras” achei bem
legal, nunca tinha visto antes, e levá-los para a praça foi muito interessante, pois, as pessoas poderão ver nossos trabalhos
e ver como o meu ficou bonito (estudante F, 9º ano do Ensino Fundamental).

“Trabalhar criadoramente um material não é somente expressar-se, é possibilitar que esse material também se expresse, gerando, o contrapelo, comportamentos de simultaneidade com quem o trabalha, ou dialoga virtualmente” (MEIRA, 2003, p. 22).
Moldar a argila, exprimir através desta massa sensações, desejos, inquietações, questionamentos, deixar-se moldar pelo material que se molda. Criar interações entre corpo, arte e processos de criação. Segundo Meira (2003) o gesto é o movimento do
corpo, as mãos que amassam com raiva, alegria, força, suavidade, desespero, tristeza, amor, dor, emoção a argila, pertencem
ao corpo, que empresta sua força vital à arte, à criação.
“O corpo operante e atual precisa ser reencontrado, não como objeto, matéria viva ou parte do espaço, porque ele não é um
feixe de funções, mas um entrelaçamento de visibilidade e movimento” (MEIRA, 2003, p. 28). Um corpo que opera produz uma
gravura imprime suas visibilidades na argila e desloca-se do ambiente escolar para a cidade contemporânea, imerso em seus
dilemas, problemas e propõe a criação de um caminhar sem rumo, ininterrupto, feito por multiplicidades de formas e refúgios
corpóreos.
Tive a impressão de que um homem com vários tamanhos de pés havia caminhado no parque Dom Antônio Zattara e esses
pés tinham diversos formatos gravados neles, a sensação era de que eu estava em um caminho onde haviam passado vários
homens (estudante C, 9º ano do Ensino Fundamental).
Sempre acho legal trabalhar com argila, acho a textura dela estranha de se tocar. Muito criativo fazer pegadas na rua. A ida
até a praça foi muito divertida todos brincando, até mesmo a professora, o resultado foi super legal, com os “chinelogravuras” um seguido do outro na rua. Criatividade não faltou! (estudante D, 9º ano do Ensino Fundamental).

A produção pictórica dos “chinelogravuras” tentou promover uma vivência integral ao envolver o pensar e o sentir; mesmo
imersos numa sociedade da visibilidade, do imediatismo e da superficialidade, promover instantes para o sensível, ter um contato imediato, trocar energias entre todos os sentidos, especialmente o tato, a pele e os gestos ação imprescindível à educação
e presente na fala do estudante D.
Educar o olhar, o corpo, o sensível, tendo o gesto como substrato do aprender. “O ‘gesto’ é matéria expressiva da comunicação,
emerge do processo interativo que plasma o ‘como’ fazer e altera a intenção inicial, não se confundindo com o estado poético
psicológico nem com os elementos constitutivos do fazer” (MEIRA, 2003, p. 38). Nesta proposta interventiva, possibilitou-se
um ato de deslocar-se através do gesto, colocar em evidência o ato criador, expor-se em praça pública mediante a marca de
seu corpo, transformada em um “chinelogravura”.
Caminhar da escola à praça, um percurso compreendido por quatro quadras, mostrou-se como um evento, para observar o entorno, perceber as pessoas que ocupam este espaço, escolher um lugar para expor os trabalhos, controlar o horário de retorno
à escola, aproveitar alguns minutos para andar no balanço, sentar no banco, observar os skatistas, exercitar-se na academia
ao ar livre, suspender o medo de ser assaltado, esquecer-se de si e voltar à infância remota, permitir-se brincar, sentir-se livre.
Foi bem interessante, uma textura diferente e um trabalho que eu não costumava fazer. A ida ao parque foi divertida e legal.
Adorei a ideia de ter colocado em forma de caminho nossos “chinelogravuras” (estudante A, 9º ano do Ensino Fundamental).
Bom, a experiência de fazer o “chinelogravura” foi ótima para a nossa turma, colocando na prática o aprendizado, a ida ao
parque foi um ótimo “passeio” para nós, expor a nossa arte é uma forma incrível de estudar (estudante E, 9º ano do Ensino
Fundamental).

A visibilidade destes encontros são eventos que revelam subjetividades, trazem à tona lembranças e desejos remotos, posturas humanas compostas pela cultura, formada pelos sistemas de aprendizagem, controle e disciplinamento. Neste deslocar-se
foi possível desmembrar-se das regras escolares, esquecer-se da adolescência e voltar à infância, brincar, divertir-se sorrir.
O tempo faz diferença ao engendrar distinções de forma, sua atualização, seus movimentos imperceptíveis e perceptíveis,
realizando metamorfoses, alterações nos corpos e modos de sentir, ver, pensar. Há uma plasticidade no tempo que faz com
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que o pensamento se desdobre em todas as direções. A gênese do sujeito ocorre no intervalo dessa cisão, como uma essência envolvida, dobrada sobre si mesma e ao mesmo tempo em perpétuos desdobramentos (MEIRA, 2003, p. 39).

Tempo plástico, que permiti ir e vir de forma não linear, desbravar territórios, habitar outros espaços, tornar-se arte. Ao envolver-se no processo de criação suspende-se o nojo, o asco, a irritação da sujeira produzida pelos restos de argila nas unhas,
mãos, classes e chão, importa viver o momento, mergulhar na experiência, habitar outros espaços e viver o aprender.
4. ENTRELAÇAMENTOS: POSSÍVEIS APRENDIZAGENS
Viver o aprender como “não-artista”, experimentar a arte como processo de criação que envolve os sentidos fisiológicos e
permite pensar acerca da própria ação, foi a pretensão da criação dos “chinelogravuras”, ao envolver a arte efêmera relacionando-a com as transformações fisiológicas que ocorrem continuamente em nosso corpo. Assim, como a argila provém do
barro a ele retornará o nosso corpo envelhece, modifica-se, perde células que morrem, surgem novas rugas e marcas do tempo.
Nesta proposição buscou-se promover uma conexão, uma ressonância vital que aprofunda os vínculos entre o criar, a vida
escolar e o espaço social, na tentativa de perceber a integralidade que há entre o “eu” e o mundo contemporâneo, a escola e a
cidade como campo de intervenção. Indo além da produção artística que envolve papéis, tesouras, tintas, lápis de cor, grafite
e régua.
A experiência poética vivenciada por quatro turmas do nono ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede pública estadual deflagrou a intensidade criadora que o ensino de artes visuais possui, em especial, por se mostrar como um dispositivo
de criação e pertencimento artístico, neste caso, a argila. Atravessado pelo conceito de dispositivo proposto por Deleuze
(1990) compreende-se que a argila, na produção dos “chilogravuras” assumiu a postura de linhas que geram conexões entre
os objetos: corpo, molde do chinelo/sapato, EVA (emborrachado), tesoura, papelão, num sistema de interação heterogêneo,
que seguem processos diferenciados e em desequilíbrios, mas no desenrolar da proposta aproximaram-se, tornando-se complementares ao sofrerem metamorfoses. Como uma máquina de fazer ver e fazer falar os “chinelogravuras” movimentaram
impressões, desejos e aprendizagens.
O passeio até o Parque Dom Antônio Zattara foi diferente, e quando fizemos o “chinelogravura”, foi muito interessante, trabalhar com o material que utilizamos: argila. Foi um pouco difícil mexer na argila devido a sua consistência, e fazer os moldes
com os pés, recortar o EVA, moldar o “chinelogravura” foi diferente, nunca tínhamos feito algo como o “chinelogravura”.
Amei! (estudante J, 9º ano do Ensino Fundamental).

O estudante J destaca processos de euforia no que tange ao passeio até o parque e a alegria de ter um encontro fora da escola,
em contraponto expõe a dificuldade de modelar a argila sua densidade e composição, o excesso ou a falta de água, o processo
de esfacelamento do barro ou sua união. Destaca intercessores ao ato artístico: os pés, neste caso, o molde do calçado que
estavam usando em aula, a dificuldade em colocar outras partes do corpo como elemento do processo de criação; desenhar no
molde emborrachado e recortar deixando espaços preenchidos e outros vazados sem desmembrar o molde, uma articulação
difícil quando se é necessário caminhar com a tesoura sem cortar as extremidades; moldar o “chinelogravura”, exercer uma
força vital sobre o molde de emborrachado contra uma placa de argila e, consentir marcas em alto relevo, fazendo um recorte
ao redor da placa para que esta mantenha o formato de um chinelo. Todos estes intercessores que criam atravessamentos
corpóreos ao ato artístico não impediram que houvesse euforia, alegria e desprendimento no artifício de deslocar-se da escola
e criar um caminhar efêmero, feito de barro, sentimentos e marcas.
Nesta perspectiva de trabalho percebe-se uma aproximação com o fazer estético, defendido por Rancière (2009), que distingue
a arte por um modo de estar sensível aos signos artísticos, o termo sensível subtrai-se da ideia de sensibilidade clichê, refere-se a um sensível tornado estranho a si mesmo, a potência de um pensamento que não se reconhece. “O estado estético é pura
suspensão, momento em que a forma é experimentada por si mesma” (RANCIÈRE, 2009, p. 34), suspendem-se os conceitos,
deixam-se de lado as observações e afirmações e ao corpo é permitido apenas sentir.
O desenrolar da proposta interventiva exigiu um movimento de análise e compreensão posterior ao sentir, uma criação artística
não é apenas sua materialidade física que inclui uma placa de argila impressa colocada em exposição para decompor-se atravessada pela ação do tempo, mas um pedaço de cada um dos estudantes/aprendizes que doaram sua força vital para construir
uma marca, um caminhar feito de sonhos, interesses, desejos, questionamentos, instantes para pensar, parar e recomeçar o
processo de estudos. “No lugar de privilegiar os seres isoladamente, tenta-se refletir sobre as conexões por eles estabelecidas”
(SANT’ANNA, 2001, p. 87-88).
Conexões feitas pelos estudantes/aprendizes e o encontro da pele com a argila que fez relembrar os anos iniciais do ensino
fundamental nos instantes em que brincavam com “massa de modelar”. O estranhamento causado pela argila dentro da sala
de aula, o ato de caminhar como arte e não apenas uma ação corriqueira descomprometida e descuidada, e sim, como um
momento para analisar o entorno perceber os encontros, promover silêncios e presenciar as marcas que a cidade possui.
Trabalhar com “chinelogravura” foi muito bom, vi que a argila pode ser usada na arte, pois, pensei que era usada só para
obras de construções. A nossa ida ao parque foi muito legal, deixamos lá o nosso trabalho, ao público para eles verem que
arte ainda é muito usada nas escolas e fazem parte da nossa vida (estudante K, 9º ano do Ensino Fundamental).
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Eu gostei de fazer o trabalho com a argila. Tive a impressão que o trabalho saiu belo e foi muito bom para a turma poder
descontrair e conhecer o patrimônio pelotense e se divertir (estudante G, 9º ano do Ensino Fundamental).
Achei muito legal o trabalho, bem divertido, fez com que mudássemos um pouco a rotina, fazendo uma coisa diferente,
gostei muito da nossa ida até a praça, o lugar em que deixamos nossos “chinelogravuras” e a posição em que os deixamos
(estudante I, 9º ano do Ensino Fundamental).

Passagens, instabilidades, desafios, a arte está apta a criar um processo de reviravoltas, alicerçada em misturas, rompendo
com os cânones da pintura ou as estratégias geométricas da arquitetura para possibilitar encontros de elementos díspares em
um mesmo objeto que se mostra como arte. Intervir na cidade, sair da amarra escolar, alargar-se, deixar o corpo ir à procura de
encontros, liberdade corporal, flexibilidade, fluidez, ousadia, ultrapassar fronteiras e viver experiências. Nesta intervenção foi
possível perceber a importância de usar múltiplos materiais pictóricos no ensino de artes visuais e promover encontros entre
o corpo, à arte e a cidade, ao promover uma compreensão sensível do aprender.
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RESUMO
O artigo apresenta uma reflexão sobre a obra Semeando Sereias do artista Tunga, conforme consta em seu livro Barroco de Lírios como uma postulação das forças híbridas do desejo, a indeterminação da linguagem e a sobrevivência de formas míticas.
Palavras-chave: Arte contemporânea, Tunga, poética, imagem, literatura.

Difícil para mim falar e ainda mais exercitar a reflexão escrita sobre o artista Tunga e sua obra, apenas um ano após a sua inestimável perda. Talvez nosso país demore muito para gerar outro artista de sua dimensão criativa, de seu calibre intelectual e
de sua estatura poética. Tunga era um misto de circunstâncias raras que deu em uma peculiar configuração de artista, oriundo
de um ambiente familiar propicio à cultura, porém, também com uma imensa e própria aptidão criativa, se não quisermos falar
de “talento”.
Suas incursões ao campo literário, por vezes, adquirem uma marca de inscrição mais efetiva em relação a algumas questões
próprias e peculiares da expressão escrita, e nesse sentido, a obra que se intitula Semeando Sereias, (conforme sua versão no
livro do artista Barroco de Lírios) é particularmente significativa. Este trabalho está composto por diversas fotografias e um
texto, o que nos leva a supor que nos encontramos diante de um ensaio ficcional, que parece ser, aliás, o propósito que permeia
e sustenta a concepção deste livro. A parte mais visual que caracteriza esta obra (considerando-a, ainda, dentro do espaço do
livro), compõe-se de distintos momentos em que Semeando Sereias havia sido mostrada em versões prévias ao longo de uma
série de exposições. (TUNGA, 1997, pp.287/293. )
Folheando o livro tem-se ao todo, dezoito páginas de Semeando Sereias. Ao longo delas, nos deparamos com imagens fotográficas coloridas que incluem esculturas, instalações e um desenho, que se aliam, para o ensaio visual, com uma narrativa
escrita. Todavia, entre todas as imagens, são significativas as fotografias em preto e branco, que, mais ao final do ensaio,
parecem ser o sustentáculo da narrativa escrita. O texto mistura aspectos mitológicos com alguns elementos próprios da narrativa surrealista e as cenas mostradas fotografias foram feitas à beira de um rochedo em frente ao mar. Na primeira, vê-se no
primeiro plano, uma cabeça submersa numa poça de água, com uma figura masculina que se aproxima ao fundo do rochedo. A
próxima imagem consiste numa aproximação da cabeça decepada. A seguir, o homem recolhe a cabeça segurando-a por uma
longa cabeleira emaranhada. A última imagem da série mostra o homem girando a cabeça, segurando a cabeleira encharcada,
em um movimento de arremessá-la em círculo ao mar. É importante notar que os dois personagens da cena, tanto a figura
masculina quanto a cabeça decepada, são interpretados pelo próprio artista.

Este ambiente marítimo e a presença das mitológicas Sereias dando o título da narrativa remetem ao episódio das Sereias na
Odisséia. Lembremos que Ulisses, durante a viagem de retorno a Ítaca, sendo orientado pela semi-deusa Circe, é advertido a
se proteger do irresistível canto das sereias, que atraíam e seduziam os navegantes, para logo após os destruir. Todavia, se o
herói quisesse ouvir o canto, poderia ser amarrado ao mastro do barco de modo que não conseguisse fugir - caso a tentação do
chamado irresistível das sereias o levasse a se jogar no mar - e deveria obstruir os ouvidos da tripulação com cera, garantindo,
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deste modo, que nenhum de seus homens se deixasse levar pelo enfeitiçante clamor. Seguindo as recomendações de Circe,
Ulisses é então o único mortal que vive plenamente a experiência da tentação do canto mítico.

O texto se inicia pela formulação de uma pergunta quase abrupta: “Que fariam ali aqueles corpos?” O narrador prossegue, nos
envolvendo de chofre dentro do relato, ao nos incluir em seu “assombro” diante da cena dos misteriosos “corpos”- cuja natureza ainda não fazemos a menor idéia- que não estão mortos, e prossegue o narrador dizendo que deles deveria ter se livrado,
pois que vendo-os uma vez, era impossível esquecer. De modo que, “conveniente se fazia investigar a peculiar natureza daquele ícone. Não acredito na brumosa semiologia, em improváveis exegeses menos ainda”. A seguir, algumas recordações levam o
narrador através daquele “emblema”, à remissão a quimeras: Algumas reminiscências mnêmicas mostravam claramente ser eu
a testemunha das intenções ali presentes. Assistir aquele emblema obrigou-me à reflexão e posso assegurar ter-me remetido
a quimeras. Quimeras de uma cultura. O que se poderia cultivar sob aquele signo? Sim, um fênix diria, o retorno, a recorrência,
a obstinada volta!” (TUNGA, 1997 pp.287/293).
Nestas cenas cheias de indeterminação de sentidos e de imagens, nosso narrador consegue, todavia, afirmar que sem sombra
de dúvida, trata-se de seu envolvimento com a construção de um jardim: “ Sim, a nobre tarefa do ajardinamento agrícola, um
tanto diferente dos domínios de Arenheim mas talvez tão intenso quanto. Tratava eu de cultivar espécimes com o inconfessável propósito dos ‘experimentadores ocasionais”.
A história se desenvolve narrando a fatura do estranho jardim ao qual o narrador se dedicava: “Meu prodigioso jardim prosperava e, paulatinamente eu me concentrava em uma determinada raiz. Uma um tanto peculiar, antropomórfica e de prestigiosa reputação. Vulgarmente conhecida como maçã do diabo, flor dos enforcados, sabe-se deste vegetal a contundência tóxica; dele
as qualidades afrodisíacas, inebriantes e mesmo peçonhentas. Sabe-se que a mandrágora de negra flor é o lírio que decora a
porta dos infernos. Que sua raiz na forma de homúnculo feminino urra lancinante grito se arrancada de sua terrena imersão.”

Prossegue nosso embriagado confabulador o seu relato, explicando que o único modo de plantar a mandrágora é, germiná-la
do sêmen, do humano esperma, ejaculado da ereção do pênis de um enforcado”, cujo propósito é o cultivo de mandrágoras:
“a tal me dedicara e o ocorrido é pois, fruto de tal cultura”. Além disso, o narrador atribui o caráter bizarro da história, ao seu
“envolvimento conspícuo com a decorada negra porta a que me referi, por onde adentrei.” Após a passagem de mais uma
madrugada, os “excessos etílicos”, o levam a “urinar um poderoso fluxo” e a sentir “tal fluxo como âmbar aflorando de mim.”
O fluxo vai então se dissolvendo em uma poça, resíduo de “águas marinhas”, sobre a praia, onde “levemente ofuscado pude
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perceber que em tal lago flutuava esférico um objeto”. Ao entrar na água, até a altura dos joelhos, com o propósito de identificar
o objeto, “um frisson magnético percorreu minha pele”, pois, o objeto que encontrara era a própria cabeça decepada:“Apesar do
escabroso do fato, achei conveniente dali retirá-la. A tarefa mostrou-se um tanto árdua. Meus cabelos naquela cabeça haviam
crescido enormemente e, enxaguados e imersos como estavam, constituíam imensa carga. Com grande esforço retive a peça
e dirigi-me à beira mar. Tomei então a cabeça pela raiz dos capilares, elevando-a sobre minha própria cabeça. Imprimi um movimento de funda, e pouco a pouco fui dando linha formando assim a imagem de um círculo dinâmico de alguns metros. Com
determinação de gesto, arremessei a prenda ao mar para que ali encontrasse seu adequado derradeiro sepulcro.” A tentativa é
um insucesso, pois “a longa extensão de fios” vai se emaranhando ao sargaço e aos mariscos nas pedras: “Estando ela, todavia
ligada aos cabelos, chocava-se penosamente às rochas ao sabor das ondas do ressaqueado mar.”

Para evitar a desagradável visão, lança-se ao mar: “Presenciei a mais um assombroso achado. Não longe da cabeça em
perfeita flutuação, navegava a correnteza um corpo absolutamente íntegro. Estava em perfeito estado de conservação e não
apresentava qualquer sinal de violência ou putrefação a não ser a peculiar ausência do elemento que recém arremessara. Não
obstante, não poderia tratar-se do complemento de minha cabeça, não era meu aquele corpo, pois nele percebi os mais belos
e bem formados seios assim como a maravilhosa genitália feminina.” Após um longo tempo, o que narra, vem à tona em sua
mente pela seguinte visão: “Encontro-me longe daquele jardim, longe daquela beira mar, mais longe ainda das intoxicações
afrodisíacas por obscuras raízes do obscuro enforcado a ejacular por asfixia e tudo mais…Encontro-me na porta desta torre e
o fênix me reaparece estando agora a plantar outro jardim, numa floresta mesmo, semeando sereias…”
Na história de Ulisses, vê-se que as muitas tentações e obstáculos durante sua viagem de regresso são na verdade as dificuldades que se relacionam a sua perda de individualidade. Deste modo as sereias, além de oferecerem o conhecimento do que
ainda estaria por vir em seu caminho, tratavam de seduzi-lo referindo-se a sua honra e valor. Assim, para Ulisses, sucumbir às
tentações de seu canto representa também a finitude de sua identidade heroica que afinal de contas, era tudo que ele lutava
para constituir e inclusive perpetuar além da vida.
Embora as sereias na narrativa de Tunga estejam sem fala e talvez sem vida, isto não impede que possuam ainda os poderes de
atração magnética. Pois por trás da aparente inércia da cabeça encontrada, existe algo da ordem da vida, pois os cabelos não
pararam de crescer. Esta margem latente de vida no elemento mítico possibilita ao narrador que ele semeie. E o fato de que a
semente se encontre na cabeça deste Outro-mulher, pode nos levar a pensar, que estaria posta em filigrana pelo artista, a ideia
de que a identidade não é uma construção imutável, fixa, indivisa. No relato de Homero que se constitui como uma fabulação
totalizante, na qual os seres devem estar inclusos, tanto quanto possível em todos os aspectos da natureza humana, nada irá
desviar Ulisses de seu firme propósito de retornar à terra natal. Para o herói grego, a identidade constitui-se plena e soberanamente, numa implicação com o território em que habita. Há uma linearidade espaço-temporal implicada na identidade do herói,
o tempo da passagem da embarcação de Ulisses, é como uma espécie de pano de fundo para o canto - infinitamente repetitivo
em suas gradações - das sereias. Se as identidades contemporâneas são multifacetadas e casuais, as identidades da América
Latina possuiriam, segundo algumas interpretações, imanentemente este caráter fragmentário. Esta interpretação da América
Latina como uma espécie de usina das fusões raciais, e que pode ser exemplificada no modelo do Real-maravilhoso de Alejo
Carpentier, iria excluir qualquer possibilidade conflitiva das mesclas identitárias e transitórias.1 (CHIAMPI, Irlemar. Barroco e
modernidade, 1998).
Tunga declara que certos recalques sobre a contribuição surrealista que ainda perduram no campo da arte, levam algumas
tendências críticas a elaborar a historiografia através da ideia de superação, bem como apagar as relações entre as disciplinas
visuais e literárias: “Os americanos até reconhecem, de um modo meio sacana, (a referência de Pollock ao trabalho de Masson)
1. Segundo Carpentier o barroco é uma “constante humana”, ou uma espécie de retorno cíclico de certas constantes estilísticas ao redor do mundo. Para tanto,
invoca similaridades desde a arquitetura russa até a literatura hindu, sendo que à América Latina faria parte deste conjunto sendo “la tierra de elección del
barroco”, devido ao fato que “toda simbiosis, todo mestizaje engendra um barroquismo”. A estratégia de Carpentier de inclusão da cultura das Américas no
mundo, universalizando alguns de seus elementos, é uma tentativa de se opor a negatividade ainda existente na maior parte da avaliação da estética barroca
nas décadas de 60 e 70, que ainda a associava a um instrumento da ideologia colonial. Cf: CARPENTIER, Alejo. Lo barroco y lo real maravilloso. In: CHIAMPI,
Irlemar. Barroco e modernidade. Coleção Estudos, SP: Perspectiva, 1998.
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dizendo que a importância do Masson seria ser uma gênese do Pollock… Não é bem assim! O Masson é um artista completo,
bastante amplo, e seria exatamente essa a força do surrealismo. O que acho curioso é o recalque da relação, que é estruturante
na arte moderna, entre a literatura, mais bem a poesia, e as artes visuais. É impossível você pensar o cubismo sem pensar
o Apollinaire e o Reverdy. É quase impossível você falar do modernismo brasileiro, sem falar no Cendrars. Quer dizer, essa
relação que é extremamente produtiva no território das artes plásticas, foi sendo rejeitada e recalcada entre nós, talvez por
influência de uma crítica formalista, mas eu acho que ela sempre continuará vigente. Todavia, parece evidente uma depauperização intelectual do fazer artístico. Essa porta, que foi aberta no começo do século por Duchamp, dadaístas e também pelos
Surrealistas, era uma porta que se abria à produção poética e que terminou sendo fechada numa espécie de facilitação disso.
Ou seja, é preciso lembrar que os artistas surrealistas estavam em estreito contato com o mundo construído da literatura,
com o mundo construído da poesia, da filosofia e das investigações científicas de ponta. Quer dizer, essa tradição foi o que
fortaleceu a coisa moderna. Este tipo de saber que o artista propõe, seria o oposto de uma leitura teleologista da arte, talvez
anglo-saxônica, que reconverteu o artista em um especialista. Isso empobreceu extremamente uma visão contemporânea da
arte”. (Osório, 2001).
Desse modo o artista se revela interessado em reinserir esta complexidade perdida, recolocando no presente aquilo que denomina como a “poética”, além de reintroduzir a potência de um imaginário que possa, além de ser amplamente compartilhado,
produzir desdobramentos a partir das distintas visões com que cada espectador de sua obra, é por ela afetado. Nesse sentido,
semear sereias é esperar que o acaso faça com que se mantenham a nascer os frutos da esperança na sobrevivência de determinadas formas míticas. E isto apenas ocorre onde a linguagem opera a serviço da ordem sagrada e sensível da vida.
Há referências cênicas nesta obra no seja no fato do artista representar os papéis de sereia e de narrador simultaneamente,
seja pela simulação exacerbada das sobrevida das características míticas do texto- através da qual o artista mais se aproxima
de uma natureza dúplice peculiar ao barroco. Esta natureza diz respeito ao apelo explicito à emotividade, mas uma emoção que
não exprime uma personalidade autoral, pois se apresenta através da simulação e do uso da máscara. Uma emoção barroca que
não recorre aos sentidos do autor propriamente, mas a eles se refere, com um cálculo distanciado e mediado pela razão, cujo
meio de manifestar-se é o investir-se fictício de outra persona. E que no caso da obra aqui que referenciamos, encontra-se na
incorporação do artista de ser, simultâneamente um sujeito mítico e um sujeito humano, homem e mulher, narrador e sereia.
Em um texto de Maurice Blanchot, que opera no mesmo sentido, de pensar a natureza primordial da linguagem como limite
do dizível, as sereias se manifestam como o lado inumano do humano: “De que natureza era o canto das Sereias? Qual era seu
ponto fraco? Porque esta falha fazia esse canto tão poderoso? Uns sempre responderam que era um canto inumano: um ruído
natural sem dúvida (e será que há outros?), mas à margem da natureza, em todo caso estranho para o homem, muito profundo
e despertando nele esse prazer extremo de cair, impossível de satisfazer nas condições normais da vida. Mas, dizem outros, o
mais estranho era o feitiço: não fazia mais que reproduzir o canto dos homens, e como as Sereias, ainda que sendo somente
animais, muito belos por causa do reflexo da beleza feminina, podiam cantar como cantam os homens, convertiam o canto em
algo tão insólito que faziam surgir em que o escutava a suspeita de inumanidade em todo canto humano. Portanto, seria de
desespero que haveriam morrido os homens, apaixonados por seu próprio canto? Por um desespero muito próximo ao rapto.
Havia algo maravilhoso neste canto real, canto comum, secreto, canto simples e cotidiano, que não podiam senão reconhecer
em seguida, cantado por potencias estranhas e, digamos imaginárias, canto do abismo que, uma vez escutado, abria em cada
palavra um abismo e convidava com força, a nele desaparecer. Este canto, não esqueçamos, era dirigido a navegantes, gente
de risco e natureza audaciosa, e era, ele mesmo uma navegação: era uma distância, e o que o revelava era a possibilidade de recorrê-la, de fazer do canto o movimento até o canto, e deste movimento a expressão do maior dos desejos. (BLANCHOT, 1994).
A questão abordada pelas conceituações estéticas de Blanchot, por meio da reflexão da obra existencial mediada e relativizada - de uma extrema atenção ao problema da técnica, e de uma experimentação em constante chave de destruição e reconstrução - é uma discussão ainda fértil para uma boa parcela de criadores do presente. A posição de Tunga, frontalmente oposta à
economia das formas que é característica dos movimentos concretos, construtivos ou afins, também se vale de uma utilização
da linguagem como experiência de natureza acumulativa. Esta experiência coloca o criador numa tensão de duplo sentido em
relação à obra, pois quanto mais a persegue, mais é perseguido por ela. Nesse sentido, de ordem conceitual, o artista se aproxima de Blanchot quando postula a criação como um ato que ao impor-se, apaga um ato prévio que é por vezes inexistente, e
que é então recobrado, o que leva a um processo infinito de deciframento2.
Poderíamos, além disso, ler na “outra” cabeça que o artista encontra, além da ideia de um duplo complementar que se relaciona
por meio do mito das Sereias, com a identidade cindida de nossos dias, uma outra figura mitológica: a Medusa.3 Nas inúmeras
versões deste mito há alguns a narram como uma belíssima ninfa, que por conta de seus belos cabelos tinha muitos pretendentes. Quando Poseidon se apaixona por ela e a leva ao templo de Atena, a Medusa, ofendida ousou dizer que sua beleza era
maior que a da deusa. Atena a pune transformando seus cabelos em serpentes e, pôs em seus olhos o poder de petrificar quem
os fitasse. Perseu corta-lhe a cabeça olhando-a através de um espelho.
2. A esse respeito, Blanchot se refere ao caso da criação na escritura nas seguintes palavras: “Escrever é, talvez, não-escrever, reescrevendo – borrar (escrevendo por cima) o que ainda não está escrito e que a reescrita não apenas recobra, senão que restaura sossegadamente recobrando-o, obrigando a pensar
que havia algo antes, uma primeira versão (rodeio), ou pior ainda, um texto de origem e lançando-nos, assim, no processo da ilusão do desciframento infinito.”BLANCHOT, M. El paso (no) más allá. Barcelona: Paidós, 1994
3. Tunga lidav com retornos cíclicos de certos elementos, como no tema da cabeça decapitada, que faz parte de uma outra obra do artista, Xipófagas capilares
entre nós. CF: MARTINS, Marta: Narrativas ficcionais de Tunga. RJ, Ed. Apicuri.2013.
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De um ponto de vista formal, Tunga lança seu projeto estético e ideológico no hiato, ou nas falhas da economia iconográfica de
grande parte da arte erudita do século XX, saturando esta fissura com um excesso barroquizante de elementos. Esta economia
pode ser por exemplo, o conteúdo no concretismo, ou o objeto tautológico do minimalismo, e é rejeitada pelo artista em nome
de uma aproximação voluntária à criação de enigmas.
Criar enigmas é de algum modo profetizar, lançar luzes sobre as possibilidades de se armar o futuro. Porém as operações de
corte nos sugerem um limite às infindáveis possibilidades que a linguagem perigosamente possui, pois entre elas, encontra-se,
de fato, a de que ela possa deter, como uma de suas potências, a capacidade de prefigurar as coisas na realidade.
Em texto posterior a Semeando Sereias, feito um mês após uma performance intitulada de Serei A?, de 1997, o artista retoma
para o reino imagético das sereias, uma experiência onde a simulação do caráter representacional da obra, é explicitado: constituía-se de um grupo de adolescentes nuas preparando com alguns materiais como grandes quantidades de papel alumínio
para a cauda, necessários para a transformação de seus corpos humanos nos corpos míticos das sereias. O milagre desta
transubstanciação do humano ao mítico é proposto pelo artista através de uma operação “científica”, a metempsicose, teoria
da transmigração das almas para outros corpos, conceito amplamente utilizado nas narrativas de Edgar Allan Poe.

Tunga recorre a este elemento da literatura de Poe para desmistificar o logro do que se supunha miticamente híbrido: a Sereia.
Leiamos o texto do artista para esta obra: Artifício ou ficção, feitiço, mito que antes era, tornou-se um fato. Negligenciadas não
foram do passado as referências. Um leve desvio surpreendeu o tal passado, Reoperou-se a metempsicose e por ela o logro
do que acreditava-se híbrido. Cai a essência mítica de nosso objeto e caem também incólumes tradições. Real pois é a existência
destes seres, tanto quanto a de um camundongo ou de uma girafa, por mais bizarros que aparentem. Por longo tempo temos
nos ocupado da hipótese construtiva destes seres, minuciosas investigações, laboriosas suposições, meditação, reflexão e
trabalho… É com satisfação que damos a público o parcial resultado do logro. Eis aqui imagens e o breve protocolo da experiência. Memorável foi a noite do dia 9 de abril de 97. Do bojo dela, por preciosos instantes pudemos realizar, sob rigoroso controle,
a tão esperada existência de SEREIAS! Pregnantes pretendentes habilitadas pela luz rendem o acaso. Ingerindo água crua,
fazem da pele o véu da tarde. Fundam uma praia circular em três, cotam o mar. Despencam leiteiras de onde viscoso escorre
o mar. Ele é central. Um orvalho espargido cinge, é o índice dos plânctons pulverizados, férteis indutores da transmutação.
Luzes poentes rendem agora o horizonte. Inicia-se a execração dos ossos. Despidas do fêmur… Extirpado, ele é o instrumento
sutil da maceração do enxofre. Impõe-se a cauda prateada. Sob o solo criado pousam as pretendentes. Sopram e fazem noite
que clareia em luciferina…Formam-se as caudas em prata e luz. Encontram plânctons, areia, mar. Há sereias. Maio de 1997. “
(Tunga, 1997)4
O mito das sereias é de uma ordem encantatória destrutiva, e nesse sentido muito semelhante ao mito dos sucessivos governos dos países periféricos.5 Assim, Serei A? poderia ser lida enquanto metáfora da construção, ao mesmo tempo falaciosa e
real, dos mitos relativos ao poder, que podem ser desmascarados, mas também reproduzidos. E aqui esta problemática se dissemina gerando uma série de bifurcações. Por um lado, Tunga não enfatiza e não parece acreditar num amálgama identitário
brasileiro, conforme declara em uma entrevista relativa a sua exposição na Documenta X, em 1997: “ Venho desse território
chamado Brasil mas que tem a influência de Portugal, da cultura dos índios, dos negros. Além disso, vivi no Chile em minha
adolescência e sei o que é a América Hispânica e que há uma diferença muito grande. Porém o Brasil mesmo não é um, há
muitos, do mesmo modo que não há uma América Latina, há muitas. Quando exponho nos Estados Unidos ou na Europa, as
pessoas dizem que a maior parte das obras que vem da América Latina são uma fantasia em busca da identidade. O que não se
dão conta é que eu não necessito de nenhuma identidade, que essa gente não está buscando identidade alguma. Identidade:
esse é um problema da Europa.” (Tunga, 1997)
4. Tunga. Serei A? In: Trans. Project Sites. La Oficina. Maio de 1997. Disponível on-line em: http://www.echonyc.com.~trans/projectsites/LaOficina/Tunga/
Tunga01.html
5. Merece atenção o fato de que Tunga ao se reportar as sereias, retome por via indireta a temática da “Iara”, a sereia amazônica de água doce, à qual Maria
Martins, como em tantas outras obras cujo interesse está colocado nos elementos míticos primitivos, dedicou uma escultura e um texto para a exposição
Amazônia, em 1943.
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As sereias de Tunga problematizam também o campo da própria linguagem. Sabe-se que as categorias do híbrido implicam
numa condição na qual das características de dois seres forma-se outro, um terceiro. Este fruto ou forma carrega como condição intrínseca desde sua geração e nascimento, a condição de alteridade. Porém, se uma forma híbrida se compõe da fusão
entre duas formas prévias, gerando uma espécie de condição terceira, este fenômeno implica numa cláusula conflitiva mais do
que harmônica. Deste modo, as categorias metamórficas implicam num processo que se desenvolve dentro de uma linha de
mudança, onde há uma forma inicial, que no decorrer de um processo, transforma-se em outra. Serei A? parece apontar ao fato
de que os seres híbridos possam ser gerados de uma ação voluntariamente metamórfica. Certamente isto está implicado, por
um lado num sintoma de retorno dos fortes elementos iconográficos da modernidade, por meio da fragmentação da imagem.
Porém havíamos mencionado em texto anterior, a hipótese de que se parte das vanguardas havia operado num registro de
criação de procedimentos, ou ainda de explicitação dos mecanismos com os quais o artista opera a maquinaria da linguagem,
restaria aos criadores contemporâneos, a busca por determinados processos. Tunga parece ao mesmo tempo, brincar com a
criação dos procedimentos das vanguardas, e, dentro de uma ordem mais política, apontar ao fato ambivalente do “logro” na
criação sedutora da imagem pública do poder, e do poder da imagem pública.
Em um registro mais estritamente relacionado com a cultura brasileira, e com a questão da construção da nacionalidade, o tópico do hibridismo, ao qual Serei A? Também aponta, irá também colocar novamente em debate, o tema da mescla das etnias.
Ao enfocar esse tópico circunscrito na cultura brasileira, nos deparamos com um modelo modernista indissoluvelmente ligado
a um regime estético enfaticamente nacionalista.
A arte exercita sua existência através da possibilidade de sua de incorporação ao mundo. Trata-se da tentativa de plantar um
jardim de hibridismo. Ou de semear o monstro cuja potência jogada ao futuro, desconhecemos.
Se Ulisses havia coberto os ouvidos de seus homens e se amarrado ao mastro na obra de Homero, e James Joyce incluído o
canto das sereias em sua referência à Odisséia, Tunga não apenas cede ao chamado do mítico canto, como o busca e tenta plantar o encantamento eterno. Artista situado no tempo pós-utópico, seu trabalho ruma em direção a uma saída das dicotomias
do moderno, e para tanto, aposta em Serei A? num futuro lacunar feminino, que está para além das discussões de gênero. Estão
lançadas as sementes para uma colheita aleatória. Na árida exaustão da cultura contemporânea, ele apresenta uma alegoria
do jardim como um emblema da possibilidade da cultura.
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ENTRE PÁGINAS E NÃO PÁGINAS DO TERRITÓRIO DA CRIAÇÃO:
INVENÇÃO DE MICROEXTENSÕES POÉTICAS
Mariana Danuza Corteze
maricorteze@hotmail.com
RESUMO
Este escrito carrega rastros e pensamentos ainda em movimento acerca da pesquisa de Mestrado em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas em processos de criação e poéticas do cotidiano. Por isso, atravessam um processo criativo
que penetram em vestígio por este deixados, para então, capturar fragmentos do seu próprio funcionamento. São gestos que
sutilmente afloram a consciência sobre um particular fazer artístico que é visto como uma possibilidade e, consequentemente
como um meio de pensamento. Trata-se, portanto, de explorar a descoberta deste pequeno território de criação como solo que
germina imponderáveis possíveis, onde a experiência é a cartografia de um novo lugar.
Palavras-chave: Processo criativo; território da criação; impressão; miniatura de mundo; lugar.

Para ver o que vejo todos os dias, preciso ser estrangeiro.
O mundo é aqui, mas é uma viagem ir até aqui.
Marco Buti
Lentamente, nesta sequência de páginas brancas, traço pela palavra escrita um caminho de leitura poética que perpassa agudos contrastes entre a vida e um singular processo de criação artística. Eles abraçam um estágio de pesquisa no domínio do
meio, em um campo investigativo que se encontra entre descobertas de espaços matriciais e suas possíveis linhas de horizonte. Não é somente estar no meio ou em um meio, mas ser o próprio meio de experimentação, integrando conceitos, reflexões,
afectos e perceptos que assumem seu exercício de transformação.
Por essa razão, adentro um pujante pensar: há quem diga que para alcançar o entendimento (ou começar/tatear a busca pela
compreensão) sobre o próprio processo criativo é preciso fechar os olhos, apertar as pálpebras, pressionar os lábios e respirar
profundamente incontáveis vezes, para então, emanar, despontar e por fim recordar a primeira memória de vida. Aquela que é
só sua, afinal, ela só existe porque você a contém. Aquela que guarda muito de nós. Ela, e apenas ela dirá que produzimos aquilo que para a gente falta no mundo. Articularia Deleuze(1987: p. 3) nesse contexto, que “o criador não é um ser que trabalha
pelo prazer. O criador só faz aquilo que tem absoluta necessidade”.
Quanto a mim e ao vivido: a minha memória primeira é movimento, trânsito. É fluxo de forças estranhas, densas, expansivas,
expressivas, forças que aceitam seu descontínuo e fragmentado trajeto. Ela situa-se justamente na estrada, dentro de um
fusca volkswagen no ano de 1995. Sob meu olhar adormecido, encostado no assento traseiro do ressonante automóvel, via,
sentia o mundo, a rodovia que em compassos trêmulos ficava para trás. Olhos imensos, escuros e confusos, mãos pequenas
que insistiam em tocar o vidro da janela movente e deixar impresso seu calor, sua presença passageira. Dedos miúdos que desenhavam constantemente os contornos imprecisos da trajetória, que tentavam sentir a extremidade do vento que atravessava
as frestas do veículo: era como se na ponta dos dedos existisse um pedaço de vida urgente. Passavam as nuvens, as pedras, as
bicicletas. Passavam os postos de gasolina, os chiados do rádio, a sincronia dos nossos batimentos. Éramos nós três: minha
mãe, meu pai e eu, saindo do Mato Grosso do Sul com orientação precisa ao Rio Grande do Sul. E tudo isso era mais do que
uma simples uma viagem, que nem é tão simples assim – vista aos olhos esbugalhados da exploração na infância –, isso era
nossa mudança. Para eles, o retorno. Para mim, o início.
Só quem anda pela estrada experimenta a planície que se desenrola e sutilmente deixa sair tantas coisas pelas suas curvas,
distâncias, miragens, perspectivas. Nela não se conhece nada de permanente, tudo que acontece passa, vai e vem ao meu
encontro, me atropela. Meu coração acelera, minha respiração ofega: de repente, estou encerrada no universo da matéria,
do toque. O fim desse deslocamento esculpido em um olhar de estrangeira, é só o princípio de uma outra relação potente de
proximidade e sensibilidade, afinal, a chegada provoca e apresenta um novo lugar, uma procura de moradia, uma diferente
paisagem. Nos resta, a partir de então, inventar uma casa1, – aquela em que me tornei mundo e engenheira de relevos – um
abrigo, ou como gentilmente declara Bachelard (1993: p. 200): inventar o nosso canto do mundo.
De certa maneira essa memória estrutura e quem sabe, fortalece uma espécie de itinerário criativo. Ela se desdobra aqui
em forma de escrita e mapeia um possível discurso em/com/sobre arte, traçando novas tonalidades, tramas e tessituras no
diálogo do presente estudo. É memória que sai da ordem do pensamento e constrói sentido, tal e qual como Benjamin (1985:

1. Reconstrução da casa na infância, busca de território: memória movente na pesquisa do Trabalho de conclusão de curso em Artes Visuais Pequeno experimento de mundo #1: Compartimento de estar e partir orientado pela Dra. Helene Sacco.
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p. 40) manifesta em sua noção de rememoração; do termo origem: eingedenken2 que implica em repetir aquilo que lembra,
em “apoiar-se na lembrança, como ela cintila num estante de perigo”. Rememorar é ressignificar, é dotar de novos e outros
sentidos. Logo, explorar a rememoração como potência inventiva, é utilizá-la como construção de um novo lugar, o lugar do
fazer artístico – o pequeno território.
A frágil e tênue primeira memória é uma descoberta, uma elucidação que permeia as razões do fazer e do pensar. Ela singelamente se instala como uma linha contínua que está sempre ali, acessível. Percebe-la como esse cordão repleto de amarras,
elos, entrelaçamentos, encruzilhadas que tramam uma teia, um emaranhado, requer uma compreensão de que a própria vida é
uma grande tapeçaria, aonde se passa por tantos recintos, situações e, de repente, tudo fica disponível consigo, no ato criativo
– no fabrico de objetos e na feitura de mundos.
O instrumento do toque é a mão – a epiderme das mãos – e passá-la sobre os pontos enozados avaliando a tensão dos fios,
propõe uma vida-criação-escrita tátil. Um fazer reflexivo que toma, aos poucos, consciência dos dois lados da tapeçaria: o
visto e não visto; o objeto de arte enquanto trabalho finalizado e deslocado do sujeito criador, como também o processo, a faceta até então não vista pelos olhos alheios. Todavia, a partir de agora, fixemos nosso olhar no espaço do bastidor (do tear, do
criar, da escrita: dessa trama complexa e lírica do lado avesso). Ele construirá um caminho, aonde a escrita se confunde muito
com a invenção de territórios e ritmos singulares, por isso, fique atento as minúcias do porvir, pois quem sabe assim, estando
devidamente alertados, nos daremos conta que nós somos todos os destinos possíveis daqui para frente.
1. ADENTREMOS JUNTOS A INVENÇÃO
Com efeito, seria lícito perguntar: Como essa rememoração respinga no processo de criação, no lado avesso, até então confidencial? De que maneira, posso considerar o processo criativo como matéria de pensamento? É possível dar forma a esse
espaço de potência inventiva, a esse pequeno território? Ou ainda: Que lugar é este? Como operar passagens até ele? De que
jeito eu – enquanto anfitriã e inventora de uma localidade não existente em planejamento urbano – posso transferir, traduzir
ou te transportar até lá? É viável dividi-lo em subterritórios, em domínios à parte da realidade? Ou será uma percepção de
mundos possíveis, como os indicados por Cauquelin (2011)3? Mundos que abrem, que invocam travessia? Práticas artísticas
que necessitam seguir o conselho de Calvino (2003)4 e abrir espaços outros? Dispositivos sensíveis que encontram dobras
portadoras de potências, restos de espaços, áreas de intensidade propensa a saltos imensuráveis?
Ao adentrar o poroso terreno da criação, atento – você leitor – para valorosas indicações: aqui a experiência é direta e prolongada; o sentido nunca está afastado da materialidade; as manifestações procuram estrutura significativa. Portanto, tenha
cautela nessa cadência movediça que compõe parte de uma investigação poética-artística-educativa em andamento, pois ela,
assim como eu, contém alto risco de experimentação, por apoiar-se em coisas ínfimas, de natureza do entre, sendo as vezes
quase imperceptíveis, incontroláveis e indescritíveis.
É precisamente por isso que sugiro, antes de mais nada, que para perceber os meios e procedimentos aqui utilizados, coloque em frente aos seus olhos, e quem sabe, em frente ao seu corpo todo, uma espécie de lente microscópica. Só assim as
paisagens tomarão proporções outras, as extensões que iremos trilhar estarão lentamente se fazendo conosco. São volumes
diminuindo, esvaziando, estruturas amontoadas que criam uma súbita proximidade do ar, do sonho. São matérias e gestos que
traçam formas sem solo e com som de sopro.
Essa lente ressalta outra escala de vida. Ela faz interrogar as frestas do processo artístico, encontrando vestígios e vibrações
que difundem a convicção de que cada vez que mais as olho, mais seu universo expande. Mas como dar conta delas (as fissuras, aberturas)? De que maneira lidar com eventos infraordinários que se acumulam, penetram e atravessam o ato de criação?
Para Perec (1989) tudo inicia quando questionamos o habitual, o dia a dia, o que se passa entremeio. E quando isso é feito,
somos convocados a ver o micro:
Interrogar o habitual. Mas justamente, estamos acostumados com ele. Nós não o interrogamos, ele não nos interroga, não
parece ser um problema, nós vivemos sem pensar, como se ele não transmitisse nem pergunta, nem resposta, como se ele
não carregasse nenhuma informação. Não se trata nem mesmo de condicionamento, é anestesia. Dormimos nossa vida em
um sono sem sonhos. Mas onde está a nossa vida? Onde está nosso corpo? Onde está o nosso espaço? (Perec, 1989: p. 1)

2. Termo alemão arcaico, utilizado pelo pensador alemão Walter Benjamin em função do seu significado literal (ein: “um”; gedenken: “lembrar”). É nesse sentido, uma espécie de jogo com o sentido literal do próprio termo: não se trata de mais da individualização, da redução de um elemento, e sim da união de dois
elementos, sendo assim, de dois níveis temporais diferentes.
3. Doutora e professora de filosofia na Universidade de Picardie, na França, Anne Cauquelin (2011: p. 36) no livro No ângulo dos mundos possíveis aponta
a arte como uma operadora que abre mundos, chegando a afirmar lindamente: “não que a obra abra um mundo, pelo contrário, mas não há obra sem uma
multiplicidade de mundos possíveis”.
4. O escritor italiano Ítalo Calvino (2003: p. 158) declara no ultimo trecho do livro Cidades invisíveis: “O inferno dos vivos não é algo que será; se existem é
aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para
a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem
contínuas: procurar e reconhecer quem e o que, no inferno, não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço”.
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Essa efetiva anestesia nos espacializa, nos dociliza. Questioná-la é procurar um como (porque sempre existe um como), uma
alternativa metodológica ou mesmo uma filosofia poética para repensar e inventar novas formas de estar no mundo. Perec
me faz ter a certeza que o fazer artístico tem como incumbência (re)situar a vida mesma nas suas múltiplas sensibilidades e
formas de expressão, percebendo que a revelação desta prática está oculta no habitual, na construção e na desconstrução da
cidade, nos reflexos, movimentos, no espaço. Por esse motivo, noto que o meu processo da criação guarda em si capturas, recolhas de experiência que operam com substâncias minuciosas que vão se aglutinando, sedimentando, proliferando, formando
um sutil reservatório em fermentação.
Figura 1 – Cuidado: substâncias inflamáveis e imprescindíveis na criação, 2016.
Mariana Corteze. Colagem digital, 6 x 15 cm.

Substâncias que escorrem, que escapam e corroem o próprio fazer. Elas salpicam como oportunos condimentos no
existir do objeto de arte, desdobrando uma maneira de fazer e pensar, de escutar, de olhar, de tocar, de estar, de sentir
as coisas. É algo da natureza do infinitesimal, tal e qual como o infra-mince5 de Duchamp. É um fazer que surge de uma
relação com o quase, o imperceptível, talvez invisível ou intocável. É um jogo de tatibilidade, sutilidade. Diria Bachelard
(1993: p. 297) nessa ocasião, que é preciso ultrapassar a lógica para viver o que há de grande no pequeno. Até porque
todas coisas pequenas exigem um vagar, um ir devagar, um sentir minucioso que cria portas estreitas para tantos outros
mundos possíveis.
No menor lugar imaginável, nas sobras de espaço reside uma espécie de potência vital que pulsa um estar entre - a produção,
poética, teórica. Mas como toca-la se seu terreno é tão intangível? Como percorrer suas bordas? Como dar verbo a esfera que
a circunda, se sua expansão contém um eco frágil? Como encontrar meios de me distanciar dessa instância que é um apêndice
de mim (uma vez que a prática artística é um instante em que tudo está muito grudado em nós mesmos)? Dar início a essa
tomada de consciência requer um descolar, um desgrudar de si para aceitar o fervilhe de questionamentos e imprecisões do
que é este lugar de força criadora, este pequeno território. Por isso, exercitar tal descoberta é aceitar que sua abertura sensível
promove uma arte segura de pensamento vivo, incorporado, essencialmente móvel, que arquiteta e tenciona seus redirecionamentos e dinâmicas.
Com tal característica mergulho em dois projetos de criação que se apoiam nesse trajeto de pensamento e, agora, os entendem
como uma alternativa habitável, como uma redução, uma abreviação de mundo que comporta um receptáculo inesgotável de
pormenores. São propostas que mudam nossa proporção, nossa postura, perspectiva, são aposentos que cabem na palma da
mão. Planejamentos que expandem na miniatura seu espaço:
Ele entrou numa miniatura e logo as imagens se puseram a surgir em grande quantidade, a crescer, a evadir-se. O grande sai
do pequeno, não pela lei lógica de uma dialética dos contrários, mas graças a libertação de todas as obrigações das dimensões, libertação que é a própria característica da atividade de imaginar. (Bachelard, 1993: p. 298)

Em caso de estranhamento ou espanto, saiba que o absurdo por si, liberta. Ele abriga a necessidade do invento, da criação de
que aqui se aproxima. Adentrar e assumir a miniatura como possível conduta de mundo, é seguir com prudência o conselho do
poeta Manoel de Barros (2013: p. 309): “o olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. É preciso transver o mundo”. Grifo,
nesse momento, com o mais palpitante anseio de evidenciar tal concepção: transver é transbordar as qualidades coerentes do
ver, é extravasar, é se derramar para fora das bordas, das orientações do sentir. Transver é uma forma de entender a criação
poética como lugar que se pode afirmar que o delírio, o devaneio, é uma sensatez.
À vista disso, desvelo um projeto que surge como um modesto sussurro que se aconchega, uma inquietação que se mostra
significativa e perspicaz para o entendimento do processo artístico. É um querer fazer, ainda sem nome, mas com propósito,
5. Atributo constituído pelo artista francês Marcel Duchamp (1887-1968) para proposições estéticas, jogos semânticos e de linguagem, conjunto de sensações sutis que constituem 46 notas por ele deixadas. Parte sempre de um devir imperceptível da sensação na arte.
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artifício e esboço. Ele antecede a construção do pequeno território e, se estrutura em fase embrionária, compondo um modo
de pensar os espaços que habitamos, espaços que promovem rememorações sobre o que é o verbo morar. Por essa razão,
toma a casa (a arquitetura que nos dá abrigo) como meio de exploração e observação, seguindo dois sentidos: elas, as casas,
estão em nós, moram em nós, nos incorporam ao mesmo tempo em que nós estamos nelas, estáticos ou dinâmicos, imanentes
ou transcendes – um vir-a-ser. Nesse aspecto, como inventar um dispositivo que fabrique casas? Um artefato que dê a ver as
tantas moradias do ser? De que maneira criar um sistema de captura, que as guarde? Que as contenha?
Nesse intuito a presente proposta aspira utilizar monóculos como objetos que não descrevem, desenham, mas fazem
lembrar, fazem encontrar. A ação de retirá-lo do seu caixote envolvente, levanta-lo até o olho com maior precisão, vedando
cuidadosamente o outro, para através de uma abertura mínima avistar um fragmento de mundo, faz que, de repente, se
enrugue as costas para encontrar um frame, uma fração de vida disposta a fazer sonhar. O ato de enxergar alude aquilo que
nos constitui, aquilo que nos move6. Assim, tal proposição requer um atravessamento, um encontro com: com a revelação
de algo ainda não visto, de uma moradia ainda inabitada. É um descobrir que solicita uma relação de proximidade. Trata-se,
desse jeito, de um croqui que alude Didi-Huberman (2010: p. 29) pois “o que vemos, só vale – só vive em nossos olhos pelo
que nos olha”.
Figura 2 – Projeto-semente: descoberta de moradias mínimas, 2016.
Mariana Corteze. Desenho em nankin sobre papel e colagem digital. 8 x 15cm.

O gesto de ver/espiar por um miúdo vão é, portanto, um adentrar, um descobrir que penetra em uma paisagem com planaltos,
relevos e montanhas, um ambiente que nos circunda, nos envolve, um endereço que nos habita. São neste caso, moradias a
serem desenhadas ponto a ponto, decifradas pelo olho que se avizinha. Casas que estão engarrafadas dentro de caixas de
projeção, aspirando um contato, uma impressão7 que revira as coordenadas usuais.
Figura 3 – Rabisco, esboços que pulsam: ser lugar em construção, 2016.
Mariana Corteze. Desenho em nankin sobre papel e colagem digital. 8 x 15cm.

6. O filósofo e historiador da arte francês Didi-Hubermann (2010: p. 34) lindamente afirma: “quando ver é sentir que algo que inelutavelmente nos escapa, isto
é: quando ver é perder. Tudo está aí”.
7. Impressão que aqui atua nos dois sentidos da palavra: no ato de imprimir, pressionar, de marcar, estampar, reproduzir, como também na ação de perceber,
entender, descobrir, inventar.
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Em contínua instância, o ver só existe com uma experiência do tocar8. Tocar com os olhos e tocar com as mãos. Ler tatilmente os percursos, os rastros. A medida em que o visual põe em jogo a superfície, o aparecimento e o consequente
desaparecimento da matéria, trago o segundo projeto criativo, que pulsa entre o toque que marca, entre a efemeridade
que escorre. É um planejamento que singelamente trabalha nesse intervalo de discurso, se constituindo pela possibilidade
de percorrer o pequeno território da criação, compondo assim, uma caixa propositiva repleta de módulos “pré-fabricados”
para construir uma microextensão. Eles consistem em carimbos que também são objetos de encontro, que lidam com a
repetição impressa e não estão subordinados ao idêntico, mas a diferença desta. Carimbos que são corpos capazes de
esvaziar, de acumular, de tumultuar uma superfície. Superfície que se apresenta como um espaço a ser ocupado, marcado,
constituído, fundado por aquele que dele usufrui, tornando a experiência da impressão como uma cartografia de um novo
lugar.
Ao projetar módulos que questionam as formas de estar no mundo, invariavelmente pergunto: Como a prática artística pode
encontrar alternativas singulares que vão contra a imposição do modelo de como ser e como viver na contemporaneidade?
De que modo utilizar o objeto de arte como instrumento reflexivo sobre o dia a dia, sobre a vida mesma? É possível pensar a
relação do objeto inventado e seu lugar? Lugar que abriga o encontro? Objeto que se torna uma espécie de latência a ser vivida?
Cabe então, desconfiar que aqui existe uma forte articulação ao lugar placentário, a condição de aconchego que só o pequeno
território possibilita no processo da criação artística. É oportuno, dessa maneira, atentar para uma arquitetura que requer
abertura de mundos possíveis, de leituras potentes, de experiências sensíveis urgentes. Um corpo que se preocupa em projetar
portas, em construir o aberto, como encantadoramente declara Neto (1994: p. 135) na Fábula de um arquiteto: “A arquitetura
como construir portas, de abrir; ou como construir o aberto; construir, não como ilhar e prender, nem construir como fechar
secretos; construir portas abertas, em portas; casas exclusivamente portas e teto”.
Mas de que maneira minha produção artística pode construir portas? Como edificar o aberto na criação/mediação/educação? De que modo o terreno poroso da criação envolve esse atributo? É diante desses questionamentos que os rabiscos
surgem como um desmembramento, como uma forma de sacudir a envergadura que me sustenta, no anseio de compreender a minha própria organização e espacialização. Sendo assim, o projeto Ser lugar em construção (2016), dá e se torna
um processo vivo, uma matéria de pensamento de um lugar poético que contorna a vida e acredita em uma arte que é
porta aberta.
Ao mesmo tempo em que este espaço me envolve, ele também me expulsa, sendo precisamente nesse instante em que sucede o descolamento daquilo que já deixa de ser meu e agora é do mundo. Por isso, suas mínimas coordenadas, descrições
ou esboços de leis de composição, serão, em suma, hipóteses variáveis desse lugar poético. Sua região não é encontrada no
google earth, seus limites não são firmes, sua orientação não tem norte e suas paredes não são branco gelo. Você o transforma
a medida em que o adentra, pois a mínima proximidade já é o suficiente para acessar o possível.
2. UMA SUTIL FEITURA DE MUNDO
A feitura dessa caixa propositiva – Ser lugar em construção – enlaça o campo ampliado da gravura, abarcando cruzamentos
e contaminações que trafegam entre a matriz (módulo do carimbo em negativo) na sua formidável habilidade de ver o mundo
ao contrário e a impressão que apreende este mundo, estimulando e convocando a experimentar o poder de sua abertura: um
exercício gráfico que soma um corpo ativo, papel, tinta, matriz e um singelo escrito que auxilia a materializar o que ainda não
existe. Propor a gravura como um trânsito reflexivo, tenciona o movimento interno da criação, solicitando forças rítmicas que
estimam a multiplicidade e carregam um contínuo deslocamento na elasticidade requerida pela subjetividade contemporânea.
Desse jeito, é valoroso considerar sua experimentação prática-poética como meio de multiplicação de imagens e conceitos
convidativos do trabalho em questão.
Escavar, criar sulcos, gravar, inventar módulos de uma cidade em construção, de um eu em construção, de uma “cidade-eu”9.
Carimbos que têm valor de pele, na capacidade de desenvolver uma espacialidade e experiência visível e tátil, uma imagem
do tocar ou um tocar da imagem, afinal de contas, entre eu e o espaço só existe a pele. Aquela que é receptáculo, um porta-impressões do mundo, ou por assim dizer, uma parede, uma casca, uma casa. Pele-limite, pele-encontro, pele-contato, pele-impressão, pele-imersão, pele decifradora de formas que percorrem incansavelmente os movimentos da poética artística. É,
portanto, em direção a ela, a um possível sentido do conhecimento por contato que irei me orientar. Conhecimento este, que
é da ordem da impressão: feito por uma ação sobre algo, como o encontro e a pressão de uma superfície que transfere traços
para outra que os retém.
A impressão é, nessa perspectiva, um lugar onde se é capaz tocar o pensamento e a linguagem. A impressão decalca, reporta,
é produtora de um conhecimento íntimo, próximo aquele que experimenta, requisitando para tal uma relação carnal, um corpo
que cria no gesto do tocar. É matéria que nos envolve, que produz uma imersão no lugar fundado: é como andar na minha pele,

8. Idem (p. 31) cita o pensamento de Maurice Merleau-Ponty (1967: p. 177) “toda visão efetua-se algures no espaço tátil”, afinal de contas, é preciso considerar
que todo visível é talhado no tangível, todo ser tátil é prometido de certo modo à visibilidade, relacionando não apenas o tocado e quem toca, mas também o
tangível e o visível que está incrustado nele.
9. A arquiteta brasileira Rosane Araújo (2011, p. 198) manifesta uma considerável perspectiva: “a cidade me constitui, não a cidade geográfica em que moro,
mas a cidade em que mora em mim. Não somos somente corpo, uma coisa, um endereço, mas uma cidade-eu!”
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é como andar na pele do espaço. Ao acreditar que a impressão é criadora de extensões habitáveis, de caminhos, percursos,
proponho pensa-la como produtora e indicadora10 de lugares, pois a artista que aqui coexiste inventa lugares11.
Este lugar é tátil, está pronto a ser (re)ocupado, podendo ser uma estância de representação no qual se inserem as imagens
(impressas), a própria gênese poética, vãos, intervalos, cruzando sentidos como encruzilhadas: sobrepostas, fundidas.
Lugares físicos, sociais, culturais, afetivos, simbólicos, utópicos que dialogam com a prática artística, provocando um outro
modo de estar (institucionais ou não). Lugares de mestiçagem que são tensão entre o original e a cópia, entre espaços de
representação diferenciados. Ser lugar é inscrever uma alternativa de potência e presença das formas e forças que aqui (e
em mim) habitam.
Abro a caixa e descubro um campo de invenção e de diferença:
Figura 4 – Ser lugar em construção, 2016.
Mariana Corteze. Caixa propositiva, 19 x 15 cm. Acervo da artista.

O trabalho Ser lugar em construção (2016) é uma arquitetura criativa que propõem (des)organizar e (re)criar lugares, uma
vez que o lugar é um espaço dotado de valor por aquele que o habita física ou simbolicamente, relacionando atributos
espaciais, ambientais e humanos. Sem a inserção humana (do participador e ativador da obra) não há lugar, só existe um
local onde as propriedades ambientais e espaciais agem sós. Os atributos espaciais se referem, por sua vez, as questões
relativas ao espaço tridimensional, em termos morfológicos: a possível impressão, formas, áreas, volume, planos, traços,
configuração. Os ambientais dizem respeito a latitude, longitude e altitude em que se localiza. Entretanto, para tal invento
ocorrer é preciso existir uma relação entre aquele que carimba e inventa uma extensão arquitetônica junto ao espaço que
o circunda.
Os carimbos modulares são objetos em relevo que se dispõem a (re)produzir. Neste caso, é no particular jogo (dimensão do
brincar, de uma esfera lúdica e criativa de que discorre Huizinga) da impressão que contém em si a multiplicação da imagem,
passando de matéria em matéria, expandindo-se. Ela produz a repetição12 de uma fôrma, fazendo nascer outro corpo pela
pressão. São, nesse sentido, procedimentos que repetem, de alguma maneira, o já existente, tencionando gestos acumulativos,
elementos que acrescentam uns aos outros. O ato da impressão é então, um jogo da diferença, que atravessa o rebatimento de
diferenças livres, selvagens e indomadas.
Abrir a caixa e experimentar a impressão desses módulos é assumir o risco de nela mergulhar. A repetição é conduta necessária na prática do carimbar. Ela diz respeito a uma singularidade inevitável e variada que desfaz semelhanças para descobrir
10. No sentido da própria expressão ensinar: do latim insignare; significa deixar uma marca, gravar alguma coisa em alguém, deixar um sinal; por isso a educação sensível de que me aproximo é uma espécie de biopsia, pois ela pega uma coisa viva e procura mantê-la viva de maneira mais substantivas.
11. O termo lugar: do latim localis, de locus: é um espaço ocupado, localidade povoada, habitada. Espaço que ganha significado e valor em razão da simples
presença do homem, seja para acomodá-lo fisicamente (como o lar) ou simbolicamente, seja para servir de palco para suas atividades.
12. Ato que de certa forma critica as repetições mecânicas, estereotipadas fora de nós e em nós, que constroem nossos lugares de maneira estérea e não
fecunda, como as cidades-modelo, cidades-protótipos, arquétipos que regem um estabelecimento de padrões fabricados. A globalização globaliza mais empresas do que propriamente homens, e quando viajamos, parece não termos saído do mesmo lugar donde estávamos. Nessa lógica, a ação de repetir e através
dela produzir a diferença é uma tentativa de construir uma cidade menos espetacular, mais lúdica e experimental. É redescobrir, é olhar de novo a cidade feita
de fluxo, de sensações fugidias, que as vezes escapam aos olhos, as palavras.
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as condições particulares das experimentações impressas. Sendo assim, a repetição remete a uma potência que difere da
generalidade, dissolvendo a identidade, fazendo emergir a formação da diferença. Cito DELEUZE (2000):
Se a repetição existe, ela exprime, ao mesmo tempo, uma singularidade contra o geral, uma universalidade contra o particular, um notável contra o ordinário, uma instantaneidade contra a variação, uma eternidade contra a permanência. Em todos
os sentidos, a repetição é transgressão. (DELEUZE, 2000, p. 44)

Figura 5 – Detalhe: Impressões de uma cidade-eu, 2016.
Mariana Corteze. Carimbo sobre papel. Dimensões variadas.

Multiplicar, carimbar, construir uma “cidade-eu”, forjar a diferença é uma postura transgressora, que vê no agora novos efeitos
e sentidos, que envolvem o jogo, o acaso, lógicas combinatórias, democráticas. No entanto, ver a dessemelhança, se encontrar
nas brechas, nas frestas, nas micropolíticas, nas pequenas variações, modificações do dia a dia refere-se ao próprio processo
criativo, que questiona, por sua vez, uma repetição não nua, mas uma repetição vestida – aquela que está no interior, no cerne
do processo –, aquela que se dá pela diferença.
3. UM DESFECHO AINDA DESSASSOSSEGADO
Por fim ou começo, contorno aos poucos, uma relação entre o lugar tátil da gravura/impressão e o lugar do pensamento poético-artístico. A repetição de que aqui me aproximo talvez seja um eco de uma vibração secreta, uma repetição que se mostra
como oscilação vital que se dobra e redobra na criação, não equivalendo a afirmação de alguma direção, mas a recusa de uma
unidade de sentido. É um movimento interno que singelamente depende do outro, pois o outro – o participador – é sempre
o que está faltando por aqui. No momento em que o trabalho constituí uma relação de proximidade, me torno cúmplice de
uma experiência que não é só minha, mas realizo junto, lado a lado de alguém. Quem sabe, este instante seja uma espécie de
elucidação da etimologia da palavra autor: fazer crescer. Corpos que mediam, apre(e)ndem, ensinam, trocam e criam, fazendo
crescer o mundo, na busca de desestabilizar, desnaturalizar, dando a possibilidade de sermos outros. Afinal, ainda temos tanto
para ser.
Diante disso, a prática artística se transforma tanto como aquilo que a transformou, tal e qual como enuncia Deleuze e Guattari
(2010):
É de toda artes: o artista é mostrador de afectos, inventor de afectos, criador de afectos, em relação aos perceptos ou as
visões que nos dá. Não é somente em sua obra que ele os cria, ele os dá para nós e nos faz transformar-nos com ele, ele nos
apanha no composto. (Guattari; Deleuze, 2010: p. 227-228)

O que faço, refaço e desfaço aqui é o prolongamento do pensamento da criação, de dispositivos inventados que constituem as
microdinâmicas da tapeçaria do viver, ampliando e intensificando o movimento do (se) fazer e do fazer (-se) em pensamento,
em poesia: indicadora, denunciadora, inventora, criadora de conteúdos, fazedora de formas, descobridora de maneiras de
como estar entre. Obra se fazendo. Toque imprimindo. Cruzamentos se portanto. Fissuras estalando. Volumes gravando. É
por isso, que adentrar o mundo da miniatura ressalta a certeza de que ter um olhar atento é prestar atenção, é dotar de ser o
percebido. E, junto a ele, acrescer a invenção singular do que cada um de nós porta, aquilo que nos faz, aquilo que constrói
uma cartografia própria do ser lugar:
Quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode
ser continuamente remexido e reordenado de todas maneiras possíveis. (Calvino, 1990: p. 138)

Essa combinatória de que fala Calvino (1990) esculpe, escava, modela, refazendo e desfazendo a pele da criação, questionando
a cultura imposta, fabricada, subvertendo o próprio ser que é uma construção e não um resultado. Ser lugar em construção é
uma proposta de alagar a participação, de deflagrar continuas superfícies abertas e circulantes, que tem em si o entendimento
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de uma gravura e uma impressão viva. Portanto, não se trata de pensa-lo como trabalho que é decorrência acabada de uma
prática, e sim, como um processo que encontra consistência na própria inconsistência. Sua fisicalidade que já me escapa e
agora é dispositivo de existências: porque vive pela vida dos outros.
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RESUMO
Este artigo apresenta as relações entre o pensamento em superfícies e a aparência cromática estabelecidas como parte do
desenvolvimento da dissertação de mestrado, atualmente em andamento, intitulada “Arte e a Superfície na Arquitetura: Uma
abordagem cromática na tríplice fronteira” onde são analisadas as relações poéticas entre o design de superfícies e a obra
arquitetônica entendidos ambos enquanto objetos artísticos. O foco deste artigo é a aparência cromática das superfícies na
arquitetura contemporânea, mais especificamente a produzida dos anos dois mil para a atualidade. Dessa forma, o objetivo
final aqui empreendido é a apresentação e justificativa de parâmetros para classificar as superfícies dentro do campo da
visualidade nas obras arquitetônicas.
Palavras Chave: design de superfícies; cor; arquitetura; percepção espacial
1. INTRODUÇÃO
Vista a partir da etimologia a superfície é uma palavra que deriva do latim (super, superior e facies, face), se relaciona geometricamente no conceito de área/face, sendo deﬁnida por comprimento e largura. Figurativamente pertence à parte externa dos
corpos, à aparência dos mesmos. (Ferreira, 2005; Weiszﬂog, 2001) Assim, tudo o que existe possui superfícies, sejam elas
concretas ou mesmo virtuais, como as simuladas dentro dos jogos de realidade virtual (Rüthschilling, 2008).
Entender que a superfície está diretamente relacionada à aparência dos objetos é compreender que esta atua sempre enquanto
uma interface entre o observador e o objeto observado ativando os órgãos do sentido, principalmente o tato e a visão (Gibson,
1974).
Embora seja interessante levantar questões sinestésicas da percepção humana, este artigo se concentra em apresentar parâmetros para analisar a aparência cromática das superfícies produzidas pelo design de superfícies e inseridas nas obras de
arquitetura contemporânea (século XXI) de modo a potencializar a poética destas enquanto objetos artísticos.
O recorte temporal tem a intenção de potencializar a análise dos resultados a serem obtidos ao final da dissertação de mestrado, esperando encontrar pontos em comum na atuação do design de superfícies no campo plástico1 da arquitetura. Pell, 2010,
em seu livro The Articulate Surface: Ornament and Technology in Contemporary Architecture explora a “valorização” da superfície
dentro desta área na contemporaneidade afirmando que esta superfície recupera seu status de lugar de engajamento, mostrando-se um campo amplo capaz de proporcionar experiências e se tornar um vetor de expressão cultural.
“A novidade agora é que há uma legitimidade da imagem colocada em jogo, pois mesmo que ela carregue elementos puramente ornamentais, a sua configuração vai além do decorativo para dialogar com as manifestações e dados culturais locais, assim
como atuais, que afetam diretamente os usuários desses projetos.” (RIBEIRO, 2016, p.55)
Assim, o design de superfícies atuando entre o campo plástico e o horizonte tectônico da arquitetura tangencia lógicas que
vão desde o conceito da construção, passando pelas relações funcionais e culturais da edificação, bem como por questões
poéticas relacionadas à experiência do sujeito com o espaço.
1.1. O Design de Superfícies - conceitos
O termo Surface Design foi criado pela Surface Design Association2 em 1977 para dar mais especificidade à essa área do design
que estava se perdendo dentro das outras, como o design de produto e o design gráfico (Rinaldi, 2013).
1. Huchet (2005) analisa a arquitetura a partir de dois pontos o campo plástico e o horizonte tectônico, o primeiro se refere à aparência e o segundo ao sistema
estrutural das obras arquitetônicas.
2. A Surface Design Association é uma organização internacional iniciada na segunda metade do século XX com o intuito de propor um espaço para discussões referentes à arte e design com um foco grande para a produção de tecidos. Uma plataforma ativa onde seus membros, artistas, acadêmicos e inicianPOÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN
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Embora inserido no país já na década de 1980, o design de superfície, uma tradução de Surface Design, teve um desenvolvimento paulatino e direcionado principalmente à Estamparia e ao Design de Produto (Rinaldi, 2013). Somente em 2005 o
termo passou a integrar a área do Design enquanto uma especialidade através da proposta de revisão da tabela de áreas do
conhecimento promovida pelo Comitê Assessor de Design do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). Essa mudança possibilitou a inclusão dessa especialidade em cursos de design espalhados por todo o país, bem como
subsídios para pesquisas e publicações científicas sobre o tema (Schwartz, 2008).
A partir dessa alteração, significativas contribuições foram feitas nessa área de estudo, com o destaque para o Núcleo de
Design de Superfície (NDS) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
“Design de Superfície é uma atividade técnica e criativa cujo objetivo é a criação de texturas visuais e/ou tácteis, projetadas
especificamente para a constituição e/ou tratamento de superfícies, apresentando soluções estéticas, simbólicas e funcionais
adequadas às diferentes necessidades, materiais e processos de fabricação.” (Rüthschilling, 2008, p.12)
“O design de superfície - área que desenvolve intervenções visuais nas camadas visíveis de todo tipo de objeto, peça ou estrutura – teoricamente se pauta em um método projetual de pesquisa temática e conceitual, resultando em escolhas estratégicas
de linguagem e conteúdo, planejadas com o intuito de promover interação plástica e simbólica entre a estrutura de suporte e
a solução em design para a sua superfície.” (Ribeiro, 2016, p. 31)
Ambas as definições dadas pelas autoras são amplas, pois a própria disciplina do design de superfícies se movimenta dentro
de vários campos de atuação, como a produção de estampas e de tecidos para a moda e o mercado moveleiro, o desenvolvimento de texturas específicas para o design de produto, desenvolvimento de texturas digitais para realidade virtual, além de
papéis de parede, azulejaria e outros meios que buscam envolver ou compor as mais diversas superfícies, sejam elas concretas
ou virtuais. Neste ponto encontra-se uma diferença no pensamento das duas autoras, enquanto Ribeiro (2016) parece considerar o design de superfícies capaz somente de revestir ou envolver uma determinada estrutura suporte, Rüthschilling (2008)
entende que essa disciplina é também capaz de constituir uma superfície, como no caso de uma cadeira injetada em polímeros
configurando uma determinada superfície onde o próprio material que compõe a estrutura configura a sua superfície. Essa
diferença de pensamento deve-se ao fato de a primeira apresentar uma pesquisa direcionada ao estudo sobre as obras da
artista plástica Regina Silveira, que apropria-se de estruturas pré-existentes para realizar intervenções site-specifc, ao passo
que a segunda tem uma visão voltada para o design de produtos advinda de seu envolvimento como coordenadora no Núcleo
de Design de Superfícies na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa visão possibilita um entendimento mais amplo
da disciplina ao considerar o material, a estrutura constituinte e a performance de determinada superfície em seu produto, por
isso a autora entende a superfície como podendo ser envoltória, revestindo uma outra estrutural, ou objeto, sendo ela mesma
a sua estrutura.
Como diretriz para entender essa disciplina e suas especificidades Schwartz (2008) propõe em sua dissertação de mestrado “Design de Superfície: por uma visão projetual geométrica e tridimensional” três meios pelos quais se pode abordar o
estudo das superfícies projetadas dentro do desenho industrial. São elas a abordagem representacional, a constitucional e
a relacional. O presente estudo entende que é necessário lançar mão da intersecção entre essas três abordagens direcionadas ao design de produto para compreender como as superfícies projetadas atuam no espaço arquitetônico contemporâneo
e como afetam os indivíduos que interagem ou atuam nesses espaços, sendo a abordagem relacional a mais importante
para entender essa disciplina inserida no campo plástico da arquitetura e principalmente sobre a sua visualidade a partir
de um observador.
1.1.1. A abordagem representacional
Esta diz respeito à maneira como a superfície é representada graficamente, como se estrutura ou é estruturada em um espaço
tridimensional. Nas palavras da autora:
“Ora, corpos são, por essência, tridimensionais, e o ato de circunscrevê-los pressupõe limitação e deﬁnição física daqueles,
possuindo, consequentemente, uma curvatura ou dobra que possibilita tal circunscrição, mesmo que parcial. Disso resulta que
a superfície é bidimensional, mas percebida no espaço tridimensional, o que acarreta algumas implicações na sua representação – tais como localização no espaço e pontos de observação relativos ao sujeito –, que são importantes para a projetação.
Embora deﬁnida como bidimensional, no mundo físico do homem e de seus artefatos diz-se que ela é preponderantemente
bidimensional e percebida em um espaço tridimensional na sua conformação e manipulação.” (Schwartz, 2008, p.17)
Dessa forma, existem dentro da abordagem representacional dois eixos de superfícies. As superfícies objetos e as superfícies
envoltórios. As superfícies objetos são aquelas que não precisam ser estruturadas, pois elas próprias compõem a estrutura. A
superfície é estruturada simultaneamente ao volume, como no caso da cadeira mencionada anteriormente.
As superfícies envoltórios dependem que haja um volume preexistente para revestir. É o caso do papel de parede aplicado à
uma alvenaria. O papel não poderia ser aplicado antes da conclusão da parede de alvenaria, pois não haveria estrutura para
sustentá-lo.

tes na área, podem trocar experiências sobre materiais, métodos e ideias.
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Figura 1: Dots Obsession – Alive, Seeking for Eternal Hope
Intervenção de Yayoi Kusama na Glass House de Philip Johnson – 2016

Fonte: http://www.archdaily.com/tag/yayoi-kusama - acesso em 08.12.2016 às 14:00h

A figura 1 apresenta uma intervenção realizada pela artista plástica Yayoi Kusama na Glass House projetada pelo arquiteto
Philip Johnson. A artista se apropriou das superfícies de vidro para sobre elas aplicar círculos vermelhos configurando uma
superfície completamente diferente. Enquanto no projeto do arquiteto o espaço pretendia-se praticamente invisível, com a
intervenção de Yayoi os círculos vermelhos em contraste com o verde da paisagem natural conferiram à obra uma volumetria
muito mais definida e marcante na paisagem, o oposto do que era antes. Essa atuação do ponto de vista representacional da
superfície configura-a como uma superfície envoltória, pois apropria-se de uma estrutura preexistente.
Figura 2: Borboletário - 3deluxe – 2016 – Emirados Árabes

Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/795770/borboletario-3deluxe - acesso em 08.12.2016 às 14h

A cobertura projetada através de programas de computador avançados (figura 2) demonstra o uso de tecnologia de ponta no
desenvolvimento do design de superfícies de novos projetos arquitetônicos. Aqui a superfície configura-se como uma superfície objeto do ponto de vista representacional, pois ela mesma se estrutura sem a necessidade de uma estrutura preexistente
para comportá-la.
É importante ter a consciência de que com os avanços tecnológicos outras questões surgem da abordagem representacional,
como os jogos de computador onde através da computação gráfica cidades inteiras são erigidas virtualmente sem a menor
necessidade de respeitar as leis da física que desafiam a arquitetura. Outro ponto são as projeções e os painéis de led, que
permitem edifícios inteiros alterarem a aparência de suas fachadas com apenas um comando do computador (Rüthschilling,
2008).
1.1.2. A abordagem constitucional
Esta abordagem analisa o material que compõe a superfície e os procedimentos técnicos aplicados a este para produzir os
resultados esperados ao explorar a aparência potencial que estes podem proporcionar aos objetos. Schwartz (2008, p.27) diz
ainda que:
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“Cada material oferece possibilidades plásticas e estruturais a serem trabalhadas por diferentes processos. Cada suporte
– da maneira como se estrutura para compor ou gerar uma superfície – fornece resultados formais diferentes, especíﬁcos de sua natureza e composição material. Por isso, é necessário considerar a estruturação física e visual, bem como
a constituição material, como deﬁnidoras, inﬂuenciadoras e limitadoras das possibilidades plásticas do projeto de uma
superfície.”
Figura 3: La Defense Offices - Unstudio – 2004 – Holanda

Fonte: http:/www.unstudio.com/projects/la-defense-offices acesso em 29.09.2016 às 11:10h

A figura 3 mostra o pátio interior do edifício de escritórios La Defense projetado pelo escritório de arquitetura Unstudio. Esse é
um exemplo para a abordagem constitucional, pois os vidros desse pátio são produzidos com uma camada dicromática, cuja
estrutura cristalina cria vários efeitos de cor com a incidência da luz, principalmente a solar. Assim, o material e suas propriedades são utilizados para atingir os efeitos dinâmicos esperados, pois a cor das superfícies estão sempre em mudança de
acordo com o horário do dia e com o clima. Essa abordagem, a constitucional, por tratar diretamente da plasticidade final da
superfície contribuí para o estudo de como a aparência cromática se manifesta na obra através dos materiais utilizados, sendo
assim, essa abordagem é a principal base para entender a superfície e suas cores independentemente da visão do usuário do
espaço em que se insere, o que se apresenta na próxima abordagem.
1.1.3. A abordagem relacional
Aqui a autora estabelece a superfície como a interface entre o objeto e o usuário, sendo responsável pelas percepções físicas
e cognitivas do mesmo. Atuando para estabelecer relações interativas, biunívocas e simbióticas entre os meios, dando configuração à forma, às características físicas e aos significados apreendidos pelo observador. Nesta abordagem a cor é a sensação causada pelo objeto observado em seu observador e não somente uma propriedade da superfície. Assim, outros fatores
surgem na análise como: quem é esse observador? seu funcionamento fisiológico está dentro dos padrões de um ser humano
padrão? qual a carga histórica e cultural que este carrega?
Dessa forma essa abordagem é uma análise dos possíveis efeitos que uma determinada superfície pode causar através das
variadas sensações que as pessoas podem ter em contato com ela.
No caso da intervenção de Yayoi Kusama (figura 1) a leitura das superfícies que compõem o volume da Glass House é alterada
tanto de dentro da casa como em seu exterior. O observador padrão, que não possui nenhum mal funcionamento fisiológico,
verá os característicos círculos vermelhos se contrapondo ao verde da paisagem natural podendo suscitar questões, antes não
possibilitadas pelos planos de vidro incolor, no campo do sensível e da experiência espacial.
É também importante nesta abordagem quando apropriada para o contexto espacial entender que arquitetura «[…] é como
uma grande escultura escavada, em cujo interior o homem penetra e caminha.» (Zévi, 1989, p.17). Sendo assim, a experiência completa da arquitetura é espacial e depende da observação do indivíduo em determinado ponto para que obtenha
certo efeito sobre esse indivíduo que, por sua vez, pode se locomover através de sua espacialidade no complexo espaço/
tempo resultando que “[…] todas as obras de arquitetura, para serem compreendidas e vividas, requerem o tempo da nossa
caminhada, a quarta dimensão”(Zévi, 1989, p.17). Não é possível entender a arquitetura como uma pintura, por exemplo,
pois nela a quarta dimensão, a presença do sujeito no espaço pode alterar a cada instante a sua percepção do objeto artístico enquanto se reposiciona.
Na figura 4, a obra de Regina Silveira demonstra essa potencialidade relacional da superfície ao recobrir as paredes de um
corredor em sua obra Entrecéu. Essa obra modifica o entendimento da estrutura espacial do corredor gerando um estranhamento, muito característico nas obras dessa artista plástica, e alterando a percepção dos observadores deste espaço, que não
se relacionam com este como se fosse uma pintura estática, mas sim através da quarta dimensão.
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Figura 4: Entrecéu - Regina Silveira – 2007 – Brasil

Fonte: http://reginasilveira.com/filter/instalação - acesso em 11.11.2016 às 15:30h

1.2. O Designer de Superfícies
Figura 5: Restaurante Tre Bicchieri - Carbondale – 2012 – Brasil

Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/799192/restaurante-tre-bicchiere-carbondale - acesso em 08.12.16 às 15:30h

O campo de atuação profissional é legitimado no design, porém não é raro ver artistas plásticos, arquitetos, estilistas, entre
outros, projetando elementos para envolver ou para constituir as superfícies, como visto nas figuras 1, 2, 3, 4 e 5. Muitas vezes as superfícies são projetadas por um ou mais profissionais, sendo esse um campo de atuação multidisciplinar e híbrido
(Rüthschilling, 2008). Um designer de produto pode projetar um determinado revestimento que poderá ser apropriado por um
arquiteto para constituir uma superfície de uma forma totalmente diferente do pensado pelo designer. Bem como um artista
plástico pode intervir no espaço, como no caso das artistas plásticas Yayoi Kusama (figura 1) e Regina Silveira (figura 4),
modificando completamente as relações imagéticas e o entendimento da espacialidade em suas superfícies. Assim, apesar de
haver a profissão, ela não é delimitada pelo título do profissional, mas pelo seu fazer em relação às superfícies. Ao entender
que onde há espaço existem superfícies delimitando-o, entende-se também que o design de superfícies se estende a qualquer
lugar, que provavelmente qualquer superfície pode ser projetada e que qualquer um que se proponha intervir nessas superfícies pode assumir a função de designer de superfícies.
A figura 5 mostra uma das vitrines do restaurante Tre Bicchieri, nela se pode observar que os arquitetos se apropriaram o
material advindo do design de produtos, as formas das taças, para compor uma cortina de vidro modelado, mostrando assim
a interdisciplinaridade da disciplina do design de superfícies e reforçando a interdisciplinaridade deste campo de atuação
situado em uma tríplice fronteira entre a arte, o design e a arquitetura como pode-se observar na figura 7.
2. APARÊNCIA CROMÁTICA E VISUALIDADE:
“[…] But Color – like sound and scent – is just an invention of the human mind responding to waves and particles that are
moving in particular patterns through the universe – and poets should not thank nature but themselves for the beauty and the
rainbows they see around them.” (Finlay, 2004, pag. 9) 3
3. Mas cor, assim como o som e o aroma, é apenas uma invenção da mente humana respondendo às ondas e partículas se movendo em padrões únicos através do
universo; e os poetas não devem agradecer à natureza, mas sim a eles mesmos pela beleza e pelos arco-íris que eles vêem entorno deles. (tradução pelos autores)
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A autora explora a inexistência das cores fora das mentes das pessoas, no caso, dos poetas. Philip Ball, 2003, bem como Luciano Guimarães, 2000, também se apoiam neste fato, onde tudo o que é visível é portanto luz, mais especificamente uma onda
eletromagnética entre ~380nm e ~760nm, percebida ao atingir os olhos do indivíduo na retina, que transmite a informação
para o cérebro do mesmo, onde se cria a sensação de cor. Logo, qualquer produto da visão é também luz e por consequência
cor. E a cor é uma sensação daquela fração mínima de toda a luz reagindo no ambiente que atinge a retina do observador.
Guimarães (2000, pag. 22) afirma que:
“Os objetos do nosso mundo sensível, particularmente os cromáticos, guardam latente a sua manifestação, que é levada aos
olhos pelos fluxos de feixes luminosos. A luz atinge todos os objetos que, por sua vez, refletem inúmeros feixes luminosos
em todos os sentidos. Todo o espaço tridimensional é ocupado por vetores luminosos que carregam informações visuais dos
objetos. Para o homem, parte desse espaço será revelado pela projeção dos feixes que atingirão as pupilas de seus olhos.
Assim, de todas as possibilidades do mundo sensível, apenas uma área de quase 180 graus será percebida, e é ela que forma
o seu campo visual.”
O sistema fisiológico das pessoas, bem como as suas memórias interferem constantemente na interpretação que têm sobre
determinada imagem visual. A cor é uma questão perceptiva e de interpretação subjetiva (Minolta, 1994; Guimarães, 2000).
Da mesma forma, uma outra variedade de outros fatores afetam o modo como as cores são percebidas, como observado em
Minolta, 1994, diferentes fontes de luz podem causar sensações de cor diferentes, o metamerismo, bem como a área proporcional em que a cor se estende, as diferenças de planos de fundo e os diferentes pontos de vista do observador. Albers, 2009,
contribuiu para o estudo das cores ao afirmar que elas interagem e que dependem sempre das demais cores presentes em seu
entorno no processo perceptivo do indivíduo.
Em síntese, não há visão sem luz e, por consequência, a luz só é apreendida como produto visual pela sensação de cor. Entender que a visualidade depende de todos os fatores apresentados, e de outros não abordados, e que a mesma é inerente à
apreensão das cores, e por consequência da luz, pelos indivíduos é essencial para estudar o design de superfícies enquanto
contribuinte para o campo plástico da arquitetura, a ser definido a seguir.
3. ARQUITETURA E O CAMPO PLÁSTICO: A DIMENSÃO DO SENSÍVEL
Figura 6: Pavilhão de Pesquisa ICD-ITKE 2015-16 - ICD-ITKE Universidade de Stuttgart - 2016 - Alemanha

fonte: http://www.archdaily.com.br/br/804553/pavilhao-de-pesquisa-icd-itke-2015-16-icd-itke-universidade-de-stuttgart acesso em 20.07.2017 às 14:21 h

Huchet (2005) divide o estudo da linguagem da arquitetura em dois aspectos indissociáveis que ele chamou de “horizonte
tectônico” e de “campo plástico”. O primeiro se relaciona diretamente com a existência estrutural da arquitetura, com suas
questões construtivas. O segundo, o campo plástico, se desenvolve como uma categoria comum à arte, à arquitetura e ao design, sendo este o ponto de convergência entre estas disciplinas. Assim, é no campo plástico que o design de superfícies pode
ser melhor entendido enquanto uma área limítrofe pertencente à tríplice fronteira.
É importante considerar neste caso que algumas vezes o campo tectônico performa simultaneamente como campo plástico, como no caso de uma parede estrutural construída por cobogós4, onde a própria superfície é a sua estrutura, ou seja,
uma superfície objeto. O pavilhão de pesquisa (figura 6) apresenta essa integração entre o campo plástico e o horizonte
tectônico, sendo que as estruturas modulares performam sustentando a cobertura e configurando a sua aparência ao mesmo tempo.

4. Elementos vazados criados na década de 1920 por um grupo de três engenheiros que deram a primeira sílaba de seus sobrenomes para criar a palavra CoBoGó. Esses elementos ganharam grande destaque na arquitetura nacional nas décadas seguintes a sua criação por possibilitarem a ventilação de interiores
e fachadas de modo semelhante aos muxarabis da arquitetura árabe.
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Figura 7: Infográfico Tríplice Fronteira

Fonte: produzido pelos autores

Propor uma reflexão sobre a plasticidade dos objetos arquitetônicos através da observação de elementos que constituem esse
“campo plástico” compartilhado entre a arte, o design e a arquitetura, a tríplice fronteira (figura 7), principalmente no que diz
respeito às potencialidades poéticas e sensoriais, e entender o design de superfícies enquanto objeto artístico articulador de
experiências estéticas fenomenológicas ampliando a sua abordagem relacional entre o sujeito e o horizonte tectônico só é
possível através da arte. Esta, conforme Ribeiro (2016, p.66):
“[…] explora a dimensão estética da arquitetura como possibilidade de experiência, cognição e fruição a partir de fatores como
a materialidade arquitetônica - que se impõem aos sujeitos na experiência de interação com os espaços construídos - e os
aspectos intangíveis dos ambientes, entendidos como dados sensíveis que ocupam os espaços e formam a carga cultural do
lugar.”
Assim, a superfície se estabelece enquanto a face de intermediação, o ponto de contato, entre o “corpo do sujeito” e o “corpo da
arquitetura”, uma grande extensão que “aciona e induz à experiência”. Os dados imagéticos, pertencentes ao campo plástico,
não anulam as condições estabelecidas pelos aspectos construtivos, ou seja, pelo horizonte tectônico da arquitetura, mas
acabam por transformar a sua interface. A visualidade que pode ser sugerida através da arte a uma determinada espacialidade
é um fator de grande complexidade para a dinâmica funcional de usos e para a experimentação do espaço em si. (Ribeiro,
2016, p.65)
Flusser (2007) contribui para esse estudo ao diferenciar a experiência diante de imagens da experiência diante de um texto,
conjunto de signos linguísticos sob uma ordenação linear pré-determinada. Para ele uma imagem se diferencia de um texto
pelo tipo de pensamento que demanda, enquanto um texto necessita uma leitura linear moldada pela razão textual, que o
autor chama de “pensamento linear”, uma imagem pode ser apreendida como mensagem de forma imediata, não tendo a
necessidade de ser analisada e decodificada em seus elementos compositivos mínimos, o que ele denominou “pensamento
em superfície”. Aqui o caminho da apreensão é particularizado, pois carrega em si uma forte determinação da subjetividade
própria do indivíduo observador, sua leitura da imagem será direcionada pelos elementos que despertam o seu interesse em
primeiro lugar. Nesse momento as memórias afetivas e aspectos emocionais são despertados por associações instantâneas
através do repertório desse observador em interação com as formas, as cores, as luzes, as sombras, os traços e outros estímulos sensoriais presentes na imagem.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O “pensamento em superfície” é importante para entender a atuação do design de superfícies na arquitetura, pois o mesmo
atua em seu campo plástico configurando alterações imagéticas significativas nos exteriores e interiores dos espaços, como
pôde ser observado nas figuras 1 e 4 principalmente. Aqui a assertividade com relação ao que cada indivíduo vai apreender
com relação à imagem através da lógica de superfície diminui drasticamente com relação à lógica do pensamento linear, pois
como afirma Nelson Goodman (2006) o mundo das coisas é composto de muitos outros mundos. Assim, muitas também são
as interpretações possíveis dentro desse pensamento em superfície determinado por fatores subjetivos relativos ao mundo de
cada observador. Há dessa forma uma rede associativa que se forma a partir do contato do sujeito com a imagem, acionando
todo o repertório cultural que o indivíduo possui (Ribeiro, 2016).
Entende-se que tanto a arquitetura, quanto as suas superfícies são apreendidas em um impacto único pelo observador no
pensamento de superfície, ocorrendo uma fusão entre a estrutura e a camada superficial imagética formada no imaginário do
sujeito, sendo o seu campo sensorial como um filtro realizando a combinação para interpretá-la. (Ribeiro, 2016)
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Da mesma forma, tendo em vista as superfícies dentro do campo plástico da arquitetura, a abordagem cromática no campo da
visualidade torna-se indispensável ao analisar a atuação do design de superfícies enquanto uma área limítrofe entre a arquitetura, as artes e o design, tríplice fronteira.
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RESUMO
Este artigo tece considerações a respeito da pesquisa em artes visuais no âmbito acadêmico, analisando o caso da tese intitulada Caixa de Fotografias: Relatos de Luz, Tempo e Cor. Destacando a produção visual desenvolvida, o artigo apresenta as
estratégias da autora para tangenciar o processo artístico realizado, a saber o uso dos conceitos de pensamento plástico de
Pierre Francastel e de paisagem materna de Evandro Carlos Jardim. Tratou-se aqui de identificar os elementos que, conjugados,
puderam estabelecer relações entre as imagens fotográficas, a memória visual da artista e os desdobramentos dos conceitos
de pensamento plástico e paisagem materna que reverberam em sua poética autoral, assim mapeando a formação da poética
visual constituída ao longo dos então 25 anos de prática fotográfica. A produção artística apresentada numa caixa de imagens
em pranchas soltas, traz fac-símiles dos contatos analógicos, cartões de imagens e parágrafos escritos, estes divididos entre
relatos quentes e relatos reflexivos, bem como um catálogo de exposições realizadas ao longo da pesquisa com dados técnicos
e textos críticos de terceiros. A tese foi defendida a título de doutorado em Artes na linha de pesquisa Poéticas Visuais da
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo em 2012.
Palavras-chave: artes visuais, processo criativo, fotografia autoral, processo analógico, pensamento plástico

“Não se trata de nenhuma doutrina a respeito de uma obra de arte. Quadros que são passíveis de interpretação e contêm um
sentido são quadros ruins. Um quadro se apresenta como algo de indistinto, ilógico, sem sentido. Ele demonstra a inumerabilidade dos aspectos, tirando a nossa certeza já que nos deixa sem opinião quanto a uma coisa e o nome dela. Mostra-nos a
coisa em sua multissignificação e infinitude, que não permitem o surgimento de uma opinião ou concepção.” Gerhard Richter
(Richter, 2006: 117).
1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA ACADÊMICA EM ARTES
“É da natureza do processo artístico certa indefinição discursiva. O artista transita num ambiente nebuloso, quase que
coberto por um véu ao produzir seu trabalho. O processo criativo opera como um jogo fluido, um trânsito de várias mãos
entre diversos elementos, percorrendo conexões em movimentos de avanço, recuo, abandono e retomada. Seu percurso
pode se dar aos saltos ou por vezes sequencialmente, e as incertezas e angústias são tão frequentes quanto as certezas.
Seguindo uma lógica própria, diferenciada, o pensamento visual é atemporal e sintético, mas nem por isso fortuito ou
menos assertivo; é entremeado de saberes cognitivos, experiências sinestésicas, enfrentamentos materiais e reflexões
mentais, se consolidando pelo diálogo entre as vivências do presente e do passado, da memória e da prática, do confronto
com a matéria concreta da linguagem, da acuidade do olhar e do arcabouço técnico.” (Carvalho, 2012). Considerando
assim o processo artístico, como então, no contexto da pesquisa acadêmica em artes, aproximar o público do processo
criativo autoral? E como dar conta de um processo criativo usando uma linguagem que não é a sua, no caso a da linguagem escrita?
Para o artista Marco Buti “todas as decisões relativas à execução artística do seu trabalho permanecem no domínio da pura
intuição e não podem ser objetivadas numa auto-análise, falada ou escrita, ou mesmo pensada.[…] No ato criador, o artista
passa da intenção à realização, através de uma cadeia de reações totalmente subjetivas. Sua luta pela realização é uma série
de esforços, sofrimentos, satisfações, recusas, decisões que também não podem e não devem ser totalmente conscientes,
pelo menos no plano estético” (Buti, 2005: 85). Se não podem ser conscientes, como falar ou escrever sobre elas? Tal advertência, oriunda do âmbito da produção artística, se soma a de Francastel, que por sua vez parte do âmbito social do discurso
da arte ao chamar atenção para “o erro fundamental [ser] acreditar que os valores tornados manifestos pelo artista, devem ser
traduzidos em linguagem para tocar a sociedade. Quer se trate de Música ou de arte figurativa, deve-se levar em conta que a
obra constitui por si mesma o meio que torna a comunicação possível.” (Francastel, 1993: 5). Ambos, artista e sociólogo da
arte, apontam para a impossibilidade de falar ou escrever sobre a arte no momento em que ela é realizada, dada a subjetividade
envolvida, mas também de uma dupla função atribuída à realização da arte que é ela mesma expressar um pensamento visual.
Falam da incapacidade de abarcar uma obra plástica por outros meios que não o da linguagem de origem. Marco Buti, aliás, no
artigo Projeto de Pesquisa em Poéticas Visuais, explicita exemplarmente o conflito entre a linguagem artística e a linguagem
acadêmica, ao deflagar que a estrutura de um projeto de pesquisa acadêmico (com introdução, justificativa, metodologia de
pesquisa, cronograma, quadro teórico de referências, bibliografia, considerações finais) não contempla o cerne da pesquisa
visual (Buti, 2005: 79-93).
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Outra ressalva significativa a se considerar quanto aos textos que acompanham as pesquisas em arte, vale citar a que foi colocada pela historiadora Annateresa Fabris, que trata da necessidade de evitar a “perversão do predomínio [dessa] dimensão
intelectual” presente na academia, visto que “ a dimensão intelectual de seu trabalho [no caso do trabalho do artista pós-graduando] não está fora da obra, mas entranhada nela, tanto quea reflexão crítica é decorrência da prática artística.” (Fabris,
2012: 179).
Como então tratar da poética visual sem auto-explicá-la, sem reduzí-la, sem esvaziá-la, sem traduzí-la? Partiu-se do pressuposto de que a obra fotográfica se basta, mas que elementos do processo criativo podem dar pistas quanto ao processo
desenvolvido. Assim, tentou-se investiga-lo de maneira tangencial, numa aproximação indireta, pelas bordas, levando-se em
conta o que Pierre Francastel chamou de pensamento plástico e o que o artista Evandro Carlos Jardim chamou de paisagem
materna. A princípio assumiu-se uma “fala de dentro”, que ao ser escrita indicasse, em conjunto com os outros conteúdos da
caixa de imagens, o pensamento plástico constituído.
Como já eram feitos “diários de campo”, ainda que sumários, pareceu natural incluí-los. Não pretendeu-se explicar o porquê do
interesse em fotografar casas, justificar as escolhas técnicas, discorrer sobre os significados arquitetônicos ou sociológicos
presentes na nas fotografias de arquitetura vernacular, mas contornar o cerne da poética desenvolvida, a saber o interesse pela
luz, pelo tempo e pela cor. Não se fez, todavia, um texto sobre cada um destes tópicos, eles aparecem em diferentes contextos,
e esse grupo de reflexões em conjunto com as reproduções artísticas é que pretende, eventualmente, dar conta do processo
artístico constituído.
2. O PENSAMENTO PLÁSTICO
O conceito de pensamento plástico é sugerido por Pierre Francastel em 1965, na elaboração dos preceitos de sua Sociologia da
Arte, para quem “a técnica jamais, em tempo algum, determinou isoladamente a forma de nossas ações; ela sempre forneceu
os meios, mas não passa de uma virtualidade ou de um processo de aplicação; […] a partir do momento em que o técnico superior cria não só um objeto mas uma forma, ele age como artista, isto é, como criador não apenas de conceitos ou de objetos
mas de esquemas de pensamento. Em suma, existe um pensamento plástico como existe um pensamento político e é essa forma de pensamento que até hoje foi mal estudada.” (Francastel, 1993: 3). Segundo o sociólogo “uma obra de arte não é jamais
o substituto de outra coisa; ela é em si a coisa simultaneamente significante e significada. […] [é] realmente o produto de um
dos sistemas através dos quais a humanidade conquista e comunica sua sabedoria ao mesmo tempo que realiza suas obras.
[…] o pensamento estético é, sem sombra de dúvida, um desses grandes complexos de reflexão e de ação em que se manifesta
uma conduta que permite observar e exprimir o universo em atos ou linguagens particularizadas. […] O artista cria e criando
ele pensa tanto quanto o matemático ou o filósofo, mas utiliza, para manifestar em condutas o produto de suas intuições, um
outro instrumento que não os outros.” (Francastel, 1993: 5).
Assumindo a técnica como produto de um “esquema de pensamento”, parágrafos soltos intitulados relatos reflexivos discorreram sobre as decisões técnicas, estas descritas em detalhes nos cartões algumas exposições, espécie de catálogo das exposições que a obra fotográfica foi apresentada. Com o objetivo de “tornar conscientes os elementos fundamentais do processo
artístico, o relato reflexivo solto, assumido desde o mestrado, se mostrou eficiente e [foi] aqui retomado. […] Nestes escritos
os elementos se entremeiam e se misturam, apontando para diversas direções, inconclusivas se vistas fora do contexto, mas
reveladoras da complexidade do pensamento visual [/plástico] quando dentro dele.” (Carvalho, 2012).
3. A PAISAGEM MATERNA
Para o artista Evandro Carlos Jardim todo artista está sempre em busca de um retorno à sua paisagem materna, sendo esta
condição visual experimentada na primeira infância formadora do clima imagético perseguido, involuntariamente, durante a
execução de cada uma de suas obras.
Um exemplo poderá deixar claro do que trata o conceito de paisagem materna: o fotografo Sebastião Salgado descreve a cena
em que ouve de um professor à seus alunos, em visita mediada a uma de suas exposições, que fotografava especialmente em
contraluz. Surpreso, se pega observando suas imagens pela primeira vez consciente de que de fato o fazia, ao que começa a
se indagar em como ou porquê o fazia. Lembra-se então de sua infância na fazenda no interior de Minas Geraes: branquelo
como sempre, ficava sentado dentro da cozinha protegido pela sombra olhando o mundo iluminado lá fora. Se dá conta então
que sua primeira visão de mundo fora a contraluz, daí talvez seu domínio instintivo desta situação de luz e sua reincidência em
sua produção autoral, mesmo que instintiva e insconsciente.
Ocorreu-me também como professora que, quando tive o privilégio de acompanhar a produção de meus alunos por décadas,
identifiquei no primeiro filme características que foram desenvolvidas e aprofundadas posteriormente. Sempre me chamou
atenção esta coerência visual inconsciente, essa persistência visual apresentada na produção fotográfica ao longo do tempo,
já expressa no primeiro contato consciente com a câmera.
Considerando a paisagem materna como matriz inconsciente, optou-se por descrever as experiências visuais significativas
desde a primeira infância, e mesmo que pautadas pelo filtro da memória, tais relatos reflexivos - apresentados em cartões
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soltos - dão pistas sobre modos de ver e sentir o mundo, modos estes que de fato são ao menos em parte correlatos aos apresentados nas imagens fotográficas da tese – que podem sem lidos no subítem 5. Trechos da tese.
4. A MATERIALIDADE DA TESE
A materialidade e visualidade da apresentação das imagens buscou se assemelhar às condições visuais com as quais o fotógrafo analógico trabalha. Sua importância vem por ser ela entendida como condicionante do pensamento visual, matéria prima
das decisões intuitivas, daí a tentativa de trazê-la para o leitor da Caixa de Fotografias: Relatos de Luz, Tempo e Cor. Buscou-se
então oferecer ao leitor alguma aproximação material com os elementos propulsores do pensamento plástico.
A opção por uma caixa preta e papel preto veio tanto da experiência de trabalho no escuro do laboratório fotográfico, quanto
da idéia de apresentar o fac-símile do contato fotográfico, cujas bordas queimadas pela luz se apresentam negras, sendo o uso
de papel preto a solução encontrada também para simular as condições de visualização das imagens no ambiente escuro do
laboratório fotográfico (o negro do papel faz a retina enxergar em baixa luz, o que pode proporcionar melhor visualização dos
detalhes da imagem).
Optou-se por apresentar a tese sem encadernação, em pranchas soltas de 2 tamanhos, ocupadas em frente e verso e apresentadas em 3 blocos. Dispostas dentrode uma caixa (solução bastante usada por fotógrafos já que o papel fotográfico comprado
em quantidade vem acondicionado em caixas). Depois de aberta, inicialmente encontram-se os fac-símiles das cópias contato
(20 pranchas soltas 25X30 cm) em cujo verso as imagens apresentadas nas exposições aparecem isoladas e acompanhadas
de seus títulos - a saber, o nº do ano em que foram feitas, do contato e do fotograma ao qual pertencem. Em seguida 2 blocos
de cartões se apresentam em tamanho aproximado ao 13X18cm (tamanho de ampliação com o qual o processo de edição
em geral é realizado, precisamente 60 cartões soltos 12, 5 X 15 cm impressos em papel couché brilho 350g com laminação
fosca). Nestes 2 blocos encontram-se ainda algumas fotografias isoladas, além dos relatos quentes, relatos reflexivos, algumas
exposições e dados da tese. Sobre o papel preto os textos-relatos surgem em 4 tons de cinza, cada tom pautando a organização
visual do material, sendo as palavras-chaves apresentadas em branco negrito (neste artigo sua transcriçao se deu em negrito
simples), pontuando como vaga-lumes os principais assuntos de cada parágrafo-relato.
As pranchas de imagens se mostram soltas como um jogo de edição em aberto, possibilitando inclusive a experiência com
a bagunça da mesa de edição, que precisa de propósitos específicos para organização das imagens – pode-se chegar à uma
organização específica seguindo o catálogo de exposições, que apresenta a edição do material realizada para cada espaço
expositivo específico.
5. TRECHOS DA TESE
Reuniu-se a seguir, a título de ilustração, alguns relatos reflexivos e relatos quentes, bem como os fac-símiles e imagens que convergem para o momento específico da captação fotográfica. Postos desta forma, os relatos podem ser relacionados livremente
e cabe ao leitor constituir as ligações entre o que se apresenta como significativo, por exemplo, tanto na captação das imagens
como na investigação sobre a constituição da poética visual. Um interesse expresso indiretamente e reincidente e usado aqui
como exemplo é o interesse pelos cantos internos das casas, como se pode observar nos Relatos Reflexivos nº 05 e nº 16 e
nos Relatos Quentes: Pouso da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009 (09/C.721).
Relatos Reflexivos nº 16: Eu poderia dizer que meu interesse pelos cantos veio da necessidade de organizar o que vejo, da
atração pelas formas geométricas, mas não posso deixar de citar que os períodos nos quais fui obrigada a ficar de cama foram
relevantes, no sentido de que esta experiência influenciou minha percepção visual. Os cantos do quarto, vistos da cama em
contre-plongée, passaram a existir para mim quase que por obrigação médica: eu tinha dez anos, olhava as paredes e desenhava em cima de uma prancheta (essas quebras de rotina, por si só, já ganham destaque na memória). Quando li os escritos de
Klee e de Matisse, que citam seus períodos de repouso forçado, a identificação foi imediata: observar o quarto era para eles
também a distração primeira. Talvez até fosse esse o remédio que maior efeito surtisse: o da introspecção, da construção de
um espaço interior onde o devaneio e a observação consciente se misturam.
Relatos Reflexivos nº 05: No colegial tínhamos que fazer uma foto pela escola e depois refazer a imagem com diversos materiais: grafite, carvão, lápis de cor, pastel oleoso… fotografei a quina da parede com o teto da própria sala de artes, onde tinha
uma caixa de som. Um colega comentou que se eu queria fotografar a caixa de som não tinha dado certo, estava muito mal
enquadrado. Mas a foto era exatamente o que eu queria: o canto de encontro de três linhas retas com o retângulo da caixa atravessando uma delas: a fonte do som. Ainda gosto de trabalhar ouvindo música. Teve também a foto que fiz em 1997, na Igreja
do Morro de Nazareth, onde uma lagartixa se esquentava na luz do sol: as linhas me chamaram atenção tanto quanto a luz.
Relatos Quentes:Pouso da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009 (09/C.721): Uso os objetos como moldura – eles em
si não me interessam tanto, muitas vezes só reparo neles depois que a foto ficou pronta, mas o corte recai sobre eles e é assim
vou redesenhando a casa, emoldurando-a, reduzindo-a a cores, luzes, texturas, sombras. No final faço um registro descritivo
por fora, todos os ângulos: é a mais antiga casa de taipa de mão daquela praia. Já tinha combinado tudo pra fotografar aquela
segunda casa, de oitenta anos, virada para a praia. É uma casa que não tem gente o tempo todo, o dono tem mais de uma casa
e vive de acordo com a pesca; às vezes fica no Saco do Mamanguá, às vezes vem por ali, de resto está no mar; quem me recebe
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é uma prima que está em férias com amigos. Os cômodos tem as paredes limitadas na altura não chegando até o teto, como
de praxe, pra garantir a circulação de ar – o que reforça a intimidade de quem está por lá, pois tudo se ouve. Os batentes e as
folhas da janela continuam me chamando: fico relacionando suas linhas, que separam áreas de iluminação levemente diferenciadas. No vazio das paredes encontro desenhos onde a geometria dos cantos, dos batentes e dos poucos móveis contrasta
com a organicidade da toalha posta pra secar.
I. Fac-símile do contato 09.0721 (Pouso da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009)

II. reprodução fotográfica 09.0721_11

III. Fac-símile do contato 09.0722 (Pouso da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009)
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Relatos Quentes:Pouso da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009 (09/C.722, 09/C.723): Subimos o morro agudo atrás
dessa casa de taipa. A vista é linda mas é lá dentro que eu quero ver. Dona Peca é evangélica, o marido um conhecido pedreiro,
artesão, especialista em construção com madeira. Num dos quartos encontro as fotos retocadas e um batente amarelo na
janela prende minha atenção – mas a luz estava homogênea, penso que está meio sem graça. Na sala, faço uma fotometria
pra dar conta do ambiente interno e outra pra dar conta da vista maravilhosa da baía. A decoração exagerada me incomoda
um pouco, fico buscando os vazios e as áreas de cor. O quarto de colchões também está lá, hoje só uma filha mora com eles.
Roupas dobradinhas sobre a cama. A cortina de peixinhos balança com o vento – na foto sai rastreado, imagino os peixinhos
nadando, como se esse movimento fosse o mesmo do mar. A cozinha tem uma cerâmica na parede, já passou por reforma: com
o fogão a gás fechado e coberto, e a porta serrada ao meio – solução típica e inteligentíssima para o calor – consigo uma boa
área de amarelo. A casa de farinha ela não me deixa ver pois está em desuso: “virou depósito, está muito bagunçado”. Mas ao
lado da pitangueira florida ela se deixa fotografar, só por causa da fruta. Ela sabe sorrir para uma foto. Registro a vista, a casa
por fora e desço o morro sem achar que consegui algo especial.
IV. Fac-símile do contato 09.0723 (Pouso da Cajaíba e Praia Grande da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009)

Relatos Quentes: Pouso da Cajaíba e Praia Grande da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009 (09/C.723, 724, 725):
Depois de chegar com as fotos do verão passado, e já tendo combinado previamente a visita, subo com Dona Bidica para sua
casa. Peguei o barco de uma praia a outra pra seguir tranquila com o equipamento, já que a trilha pra casa dela é inevitável.
A subida é longa mas não íngreme. Só pego a câmera dentro da cozinha, depois de ver a casa toda: ela acende o cachimbo e
conta a história da sua vida, do marido bêbado do qual se separou com os meninos ainda pequenos, de sua luta de mulher para
cuidar dos filhos sozinha, da resistência aos capangas que queriam força-la a vender as terras, como fizeram com os outros vizinhos. Sozinha, enfrentou os jagunços armados com um pano de prato na mão, usando sua autoridade de “tia”. A cozinha não
podia ser mais caipira, a herança indígena grita: parede de taipa sem reboco, piso de terra batida, fogão de chão, no cômodo
ao lado a casa de farinha. Até o banco é pequeno, desses pra gente se apoiar acocorado, a mesa também é baixinha e o bom
mesmo é sentar no chão, “tá varrido, fia, pode sentar”. Está lá o caldeirão de alumínio brilhante, lavado na pia baixa ali em frente, do lado de fora, com água que desce contínua da montanha. A casa de farinha dá para usar, mais precisa ter mais gente, e
faz tempo que os filhos não sobem ali, quando vêm, na temporada, é pra ajudar no rancho e dormem todos lá embaixo mesmo.
V. Fac-símile do contato 09.0724(Praia Grande da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009)
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Na cozinha “de dentro” o fogão a gás em desuso – subir um botijão de gás pra lá é tarefa pra homem, e ela mora sozinha.
Me encanto com essa senhora acocorada com o cachimbo, falando rápido e sem parar: estão explicados seu cabelo grosso,
negro e liso. Sua companhia é o cachorrinho, a quem trata carinhosamente. Topa o retrato com o Titico nos braços. Me perco
pela casa enquanto ela se ocupa lá fora: cada parede de uma cor, chão de cimento queimado vermelho já bem riscado, parece
combinar com a estampa do sofá. Os bibelôs são presentes, devem ser. Eu me aproximo das coisas, reduzindo o desenho, de
maneira a organizar as linhas e os espaços de cor. Nem sempre o tripé permite o que quero, troco as lentes, destroco… se não
me decido por um desenho enquadro de várias formas, pra garantir.
VI. Reprodução fotográfica 09.0724_26(Praia Grande da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009)

VII. Fac-símile do contato 09.0725(Praia Grande da Cajaíba, Reserva da Joatinga, RJ, janeiro de 2009)

Adoro as texturas das paredes, a marca dos materiais, do reboco que me lembra uma pincelada naquela luz. Minha atenção
está o tempo todo na luz que entra no espaço interno. Parece que ela arrumou a casa pra minha visita. Me sinto imersa na
cor, e as folhas azuis das portas e janelas vão conduzindo minhas escolhas. A luz entrando aqui ou lá, o tempo de espera em
cada clique, parece que estou numa dança pela casa, toda fotogênica, até rendinha sobre a velha máquina de costura tem.
O capricho ali não tem tanto rococó, a casa é funcional, mas linda e charmosa, limpa e bem cuidada. Ela me mostra o café
colhido, registro a casa por fora e a ultrapasso na descida. Algumas imagens não saem da minha cabeça, sei que cheguei
em “algum lugar” naquela casa. Depois do rio olho de novo pro chão, e pros meus pés, tentando registrar a beleza daquele
encontro. Estou absolutamente encantada com aquela caiçara, com quem reencontrei meu sossego de menina no Morro
de Nazareth. Sua casa transpira carinho e ali me sinto um pouco num lugar conhecido, confortável, meu. Quando cheguei
com as fotos para presenteá-la, meses depois, foi a coisa mais linda: “Olha a figura da Dona Bidica!” – ela exclamou com
um sorriso largo. Achei o uso da terceira pessoa tão adequado, como se revelasse uma consciência da separação entre a
imagem dela e ela mesma.
Relatos Reflexivos nº 07: Quando ouvi o Evandro Carlos Jardim falar da importância da paisagem materna pro artista me dei
conta da vista do Morro de Nazareth em Cabo de Santo Agostinho: foi olhando a vastidão do mar se estendendo até o horizonte que me descobri gente. Foi também da cama daquela casa antiga de adobe que fiz da luz meu passatempo: filtrada pelas
telhas antigas, seus raios se materializavam na poeira, em diagonal. Depois que uma cobertura de plástico colorido tomou o
teto pra nos proteger das goteiras, aluz ganhou cor.
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VIII. Relatos Reflexivos nº 07: casa de taipa de mão na subida para o Morro de Nazareth, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco,
diapositivo PROVIA 400, 1997

IX. Relatos Reflexivos nº 07: casa de adobe e casinha de sapê no Morro de Nazareth, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, negativos cor, 1978, arquivo familiar.

Relatos Reflexivos nº 06: Era um cartaz de algum evento que minha mãe colocou num pôster, estava lá desde sempre. Não sei
dizer qual exatamente era a imagem, era vertical, tinha janelas, um mastro e as bandeirinhas, com certeza tinha rosas e azuis.
Então lá pelos doze anos me concentrei em reproduzir com guache, em papel kraft, metade dos quadros daquele pintor que
também estavam num livro de arte lá em casa. Comecei pelos menos geométricos: uma Santa, um casal, e claro, as bandeirinhas, que eu nunca conseguia deixar do mesmo tamanho. Na faculdade, o elegi como tema de um trabalho final, a paixão me
rendeu excelente nota. Mais tarde, já professora, coloquei a meninada pra criar casas a partir das fachadas do Volpi e das fotos
da Anna Mariani. E ainda me deleito com suas cores apagadas, com a simplicidade das formas, a delicadeza do pincel. Como é
que o prazer todo que alcancei vendo as imagens dele poderia não marcar o meu jeito de olhar, de enquadrar? As texturas das
têmperas do Volpi estão nas paredes que eu fotografo.
Relatos Reflexivos nº 13: Apresentar aqui os contatos dos negativos significativos dos últimos quatro anos tem como função
compartilhar uma característica básica do trabalho com filmes fotográficos. Os materiais impõem o domínio de um procedimento específico, que é o da visualizaçãodas potencialidadesde um filme negativo. Faz parte do trabalho do fotógrafo esta
transposiçãomental do negativo em relação à imagem final: enxergarmoscom os olhos da imaginaçãoa imagem positiva e a
cópia ampliada. Só a prática com estes materiais possibilita esta pré-visualização, esta capacidade de enxergar as potencialidades de uma grande ampliação numa pequena imagem. Além disto a materialidade encantadora dos contatos requer um
procedimento absolutamente diverso da experiência proporcionada pelas imagens do nosso mundo contemporâneo: é necessário curvar-se sobre a lupa para ver de perto, ter a visão absolutamente ocupada pela imagem, deixar de enxergar o mundo
circundante para correr o olhar com a lupa sobre o contato1 e assim colher as informações que determinam os próximos
passos do trabalho.

1. Contatos são cópias positivas do filme fotográfico. Feitas por contato direto dos negativos com o papel fotográfico apresentam os filmes em tamanho
original as condições de luz e cor dos negativos. São usados como referência para o desenvolvimento do trabalho de ampliação das imagens fotográficas.
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Relatos Reflexivos nº 15: Os antigos têm um entendimento a visão que dialoga muito bem com nossa compreensão dos fenômenos ópticos hoje2. Sabemos que a visão, possibilitada pela luz, não é apenas determinada fisiologicamente, mas mediada
pelo cérebro, cuja gama de experiências influi diretamente na percepção. Eles entendiam que a visão partia do observador,
dependeria da sua ação e vontade: um “espírito” emitido pelo sujeito ao mundo através do ar, para coletar dados, entraria em
contato com os objetos visíveis, e ao voltar ao observador esse “espírito” transportaria as informações visuais. O olhar do artista é mobilizado pelo desejo e pela disposição de olhar, de se lançar ao mundo pelos olhos e apreendê-lo. O olhar é fonte de
saberes, proporciona aprendizado, é a ação primeira do artista visual.
X. Relatos Reflexivos, cartão com foto. Costa Marques, Rondônia, Negativo Kodak 100, 1987

Relatos Reflexivos nº 19: Me dei conta da minha fotografia numa viagem a Rondônia, em 1987 – a mesma viagem que me
chamou a atenção para as casas. Crianças num terreno arborizado que podia ser chamado de praça, rodeado de casas de
madeira, estas feitas com ripas de duas espessuras, sempre em duas cores. Me apaixonei pela cores da fotografia e já entendi
que dentro das tinha menos luz. No princípio, fiquei na janela, olhando pra dentro: fiz muitos autorretratos assim. Foi só em 96
me aventurei a entrar na intimidade alheia. Depois, fazer cromos (fotografar com filme diapositivo) me ensinou a manipular a
cor; fazer reversão (revelar filmes positivos como se fossem negativos E6 no C41) aguçou minha busca pelo contraste intenso.
O gosto pela cor se firmou mas ainda carrego filmes COR e PB, escolhendoo que usar de acordo com o que está diante de mim
– embora nas casas saiba exatamente por que escolho a cor.
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RESUMO
O presente texto é parte da minha dissertação de mestrado, apresentada ao Instituto de Artes da Universidade de Campinas e
que se desdobrou na pesquisa de doutorado em andamento. O trabalho procura abordar como as relações entre enquadramentos cinematográficos, a poética do close-up e os recortes de plano determinam e dialogam com a construção de obras feitas
em desenho pelo autor deste trabalho. Para isso, serão pontuadas algumas considerações acerca do gesto de enquadrar de
alguns cineastas, bem como pensar a construção do desenho a partir de teorias de enquadramento que vêm do cinema como
uma maneira de estabelecer de modo mais sólido o trânsito entre linguagens. Diante disso foram realizadas algumas reflexões
acerca de ambas as áreas a fim de potencializar o pensamento referente às obras em desenho apresentadas, na intenção de
afirmar o cruzamento de diferentes meios no processo contemporâneo da criação artística.
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1. INTRODUÇÃO
Pensar o desenho contemporâneo (assim como a arte contemporânea) como uma prática voltada à interdisciplinaridade,
ao trânsito entre as diversas áreas do conhecimento e da cultura e à extrapolação de tradicionalismos pertencentes às suas
características, nos propicia uma visão ampliada do processo criativo de um artista, bem como contribui para uma leitura
aprofundada e proveitosa da obra de arte. Cocchiarale (2006:18), afirma que, para se compreender a arte contemporânea, deve-se deixar de lado a visão do especialista e tomar partido da arte como uma rede, em que todas as linguagens estão ligadas,
dialogando constantemente entre si, tornando-se até interdependentes. Sendo assim, a construção do pensamento criativo em
desenho aqui presente tem como alicerces, além da sua própria linguagem, a linguagem do cinema.
Podemos propor, então, uma relação entre o desenho e o cinema, em primeiro lugar, por tratar de uma relação pouco discutida
e abordada nos estudos relacionados a essas duas linguagens – uma vez que nas teorias e materiais onde essa questão é
desenvolvida há uma limitação ao campo da pintura. Em segundo lugar, pelo fato de a arte cinematográfica ser uma linguagem
em que a imagem foi dada, em seu surgimento, como aquela que se apresenta de forma inédita, em movimento, trazendo uma
narrativa sequencial, quadro a quadro na película e dando a forma mais visível às relações do enquadramento e do campo.
Esse movimento presente na linguagem cinematográfica (e que depois seria continuada e desenvolvida pelo vídeo e pela televisão), em suas sequências, é um dos pontos presentes no alicerce sobre o qual os desenhos aqui discutidos se constroem,
tanto por tratar de questões relacionadas a ações do corpo e de registro, quanto por apresentar uma sequência narrativa, em
série, pela disposição de imagens imóveis. Uma terceira razão pela qual podemos justificar a escolha pelo cinema em relação
ao estudo que se desenvolve paralelamente à linguagem do desenho (que é estático) é o simples, direto e pertinente fato de
ser fonte de referência para a criação dos trabalhos aqui apresentados.”[As] duas características materiais da imagem fílmica
[a apresentação pela forma de uma imagem plana e delimitada por um quadro], o fato de ser bidimensional e o de ser limitada,
estão entre os traços fundamentais […] da representação fílmica. […] Alguns filmes, particularmente da época do cinema mudo,
como, por exemplo, O martírio de Joana d’Arc, de Carl Theodor Dreyer (1928), manifestam uma preocupação com o equilíbrio e
a expressividade da composição no quadro que nada fica a dever à da pintura” (Aumont, 2004:19-20). Diante disso, podemos
considerar essa preocupação, por parte do artista, em enquadrar sua imagem levando em conta suas margens físicas como
limites. Fayga Ostrower nos lembra: “Quando o artista começa criar uma imagem, ele parte de um plano pictórico, uma superfície. Esta superfície ainda está vazia, não há nada dentro dela, mas ela já constitui uma forma espacial. […] a superfície tem margens, limites, e, por ter limites, tem uma forma. […] A partir de limites, portanto, intuímos a existência de uma estrutura interna.
[…] [E] só podemos perceber formas ou ordenações que sejam delimitadas. […] a compreensão depende de limites (1998: 174).
2. CINEMA EM DESENHO: ENQUADRAMENTO COMO APROXIMAÇÃO
Partindo das possibilidades de enquadramentos, na definição de Jorge Machado (2014), o close-up seria um plano “que enfatiza um detalhe. (…). Tomando a figura humana como base, este plano enquadra apenas os ombros e a cabeça de um ator,
tornando bastante nítidas suas expressões faciais”; ou, seguindo a definição de Rodrigues (2005: 30), seria um plano que
“mostra detalhes e enfatiza a carga dramática do que é mostrado”. Ora, os desenhos em pequenos formatos apresentados logo
adiante, além de abordar uma temática naturalmente intimista, apresentam-se ao público numa forma também intimista, já
que, sendo pequena, exige a aproximação física do espectador perante a obra, num exercício de fruição que se desenrola e se
constrói numa curta distância entre a visão e a imagem. Estes gestos simples, presentes nos trabalhos, e à primeira vista tão
triviais, necessitam de um enquadramento que seja coerente com sua poética e sua proposta. Se a função do plano-detalhe fechado é enfatizar a carga dramática do que é mostrado, essas imagens são pertinentemente construídas dentro desse recorte
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aproximativo. Para além da própria imagem que se apresenta em detalhe, como um recorte de câmera, temos uma dimensão
pequena que exige do espectador a aproximação física com a obra. O gesto do espectador se assemelha, aqui, ao gesto da
câmera ativa da aproximação ao objeto. Temos, então, um close-up em duas vias: da imagem contida no enquadramento do
papel e do olhar do espectador dentro do espaço expositivo, como se o olhar tivesse um papel de zoom e de complemento à
intenção básica desse plano aproximativo.
Para trazer um primeiro exemplo, vale destacar a obra Der Siebente Kontinent [O Sétimo Continente], do diretor austríaco Michael Haneke, realizado em 1989. No enredo inspirado em uma história verídica, uma família de classe média austríaca resolve
cometer suicídio. Para tanto, o diretor opta por filmar os momentos prévios à morte dos três personagens utilizando-se do close-up, no momento em que a família decide destruir todo o rastro deixado em seu lar antes da autodestruição. Veem-se planos-detalhe das mãos de cada personagem “matando”, por meio da destruição, os objetos presentes na casa: rasgam fotografias,
desfiam roupas, cortam peças de decoração, martelam móveis. À medida que esses objetos (e suas memórias) são destruídos,
a câmera vai tomando distância para que seja possível visualizar atos de violência do corpo em seu estado completo contra
objetos de maior dimensão (figura 1). A câmera em close-up nos momentos iniciais dessa aniquilação da matéria deve ser
vista como um olhar cúmplice e aproximativo desse ato silencioso que é finalizar a existência de pequenos objetos, trazendo o
espectador o mais próximo possível da imagem. De certo modo claustrofóbico, esse modo de filmar as cenas contribui para a
tensão gerada pela situação destrutiva, na medida em que se fecha em poucos elementos e através de uma câmera subjetiva:
aquilo que a personagem vê, encara e se relaciona, nós, espectadores, igualmente vemos, encaramos e nos relacionamos. A
sequência de cenas mantém um paralelo com a série de desenhos “Objeto assassinado” (figura 2). Esses frames desenhados
mostram, em enquadramento subjetivo (autorrepresentação explícita), as mãos do sujeito aparecendo como violadoras de
alguns objetos. Camisa, retrato (ilustrado como um pedaço de papel) e uma flor são rasgados e quebrados como um ritual de
morte à carga de memória e história que esses objetos carregam e expõem ao indivíduo.
Figura 1. Michael Haneke – [Frames de] Der Siebente Kontinent [O sétimo continente], 1989.

Figura 2. *AUTOR* – Aquela camisa, Aquela lembrança, Aquele retrato, 2011. Datilografia e grafite sobre papel, 22 x 23 cm

Espécie de voodoo não-sagrado, esse ato é comum entre pessoas que almejam eliminar de seu cotidiano elementos que
possam deixar vir à tona lembranças e sensações não desejadas: rasgar a fotografia onde aparece alguém com quem houve
rompimento de alguma relação ou quebrar um presente ganho em que não há admiração por quem o ofereceu. Essa sequência
traz uma variação de uma mesma situação, característica recorrente em todos os trabalhos seriais aqui postos e a posição das
mãos ao longo da sequência são diferentes, o que evita a monotonia quando colocada sobre a parede. A legenda datilografada
faz menção aos objetos ali presentes e remetem a uma situação de memória. Pode-se perceber esses trabalhos como frames
de uma narrativa fílmica, pausados e transferidos para o espaço semelhantemente bidimensional do papel.
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Confinar o corpo (em seus fragmentos) dentro de um plano é também uma característica trazida pela cineasta argentina Lucrécia Martel (figura 3).
Figura 3. Lucrecia Martel – [Frames de] La Ciénaga [O pântano], 2001.

A produtora contemporânea produz suas imagens, em especial na obra La Ciénaga [O Pântano], encaixando de modo apertado
os corpos das personagens dentro do seu quadro. Cléber Eduardo (2004) comenta: “Vemos vitalidade e degradação, vemos
prazer e dor. Lucrécia filma em espaços apertados, às vezes cola a câmera nos corpos, deseja-os, corpos colam em outros
corpos”. Se o que aparece dentro do plano é aquilo que o autor quis expor é uma constatação que não temos dúvida, Martel
vai além e coloca situações importantes para fora do enquadramento para deixar recortes do corpo e de gestos carregados de
sentido no interior do seu recorte de câmera. Numa determinada cena, torna possível a aproximação física do corpo de uma
mãe e seu filho seminu, deitados numa cama; os corpos se tocam como que obrigados pela seleção de plano da câmera – é
ela quem empurra a matéria visível para seu interior, ela que os faz agir sutilmente por meio do toque1. O diálogo – e, portanto,
o enredo verbal, a palavra dita – aparece como pano de fundo de uma imagem que incomoda pelo teor erótico entre pessoas
de forte grau parentesco. Numa outra situação, presente na mesma obra, duas crianças têm seus rostos filmados em close-up,
olhando fixamente para alguma situação que ocorre fora do quadro – e pela qual o espectador não tem acesso. Nesse caso
podemos destacar o fato de que a ação que chama a atenção dessas duas personagens infantis não é mais importante que a
ação deles – realizada pelos olhos – e de suas expressões faciais perante o que veem. O gesto é o principal. Esses dois exemplos do enquadramento como agente confinador protagonista afirma ainda mais a ideia do recorte do plano como principal
contribuinte na construção de uma poética do gesto na imagem bidimensional. “As cenas de O Pântano constroem-se em
função da predominância das tomadas de curta duração e da presença majoritária de planos médios e planos detalhe, com
enquadramentos nos quais os corpos e os objetos aparecem fragmentados ou tomados de ângulos inusitados. […] Como afirma Weiss (2010), os enquadramentos deixam ver pouco, obstruem o olhar, embaçam o que deveria ser contemplado – o que
vemos é parcial, limitado; corpos sempre quebrados, distorcidos e desfocados” (Barrenha, 2013: 137- 138).
Essa aparição de corpos e objetos em fragmentos e desfoques no trabalho de Martel são recorrentes de maneira semelhante
na produção dos desenhos abordada neste estudo. A série “Objetos intocados”, de 2010, apresenta seis objetos num enquadramento cuja centralização é suprimida (figura 4). Neles, a figura é “intocada” (como sugere o título) tanto pela visão do espectador na medida em que, em sua maioria, não aparecem por completo, quanto pela atmosfera mí(s)tica que esses objetos
assumem em seu contexto: trata-se de elementos cotidianos que em algum momento transformam-se em objetos fetichizados
e sagrados na memória do sujeito-corpo que mantém contato com eles. A série foi produzida a partir de histórias reais e ficcionais que apontam situações em que indivíduos humanizam objetos que tiveram participação protagonista numa situação
particular. Como exemplo disso, temos no primeiro desenho a figura fragmentada e cortada ao meio (pelo enquadramento)
de uma poltrona. Nela, faleceu um ente querido e hoje o assento mantém a presença dessa memória. No segundo, a presença
de uma faca pode sugerir um ato violento ou de libertação executada por ela. No terceiro, temos um porta-retratos que pode
conter a fotografia de um momento tomado como positivo ou negativo – e que em ambos os casos esse objeto exerce poder
sobre o indivíduo que o possui, tanto para escondê-lo, virando a imagem para baixo a fim de aparecer o verso do objeto, quanto
para colocá-lo em um lugar de destaque. No quarto exemplo temos uma cama sobre a qual se faz presente um lençol desarrumado: nesse rastro humano sobre o objeto guarda-se a memória de uma filha que, após se levantar sem arrumar o leito, nunca
mais voltou para casa. No penúltimo exemplo da série, uma chave que guardou por anos objetos de infância. E já no sexto e
último desenho da série temos o exemplo mais direto e objetivo dentro do conceito de intocabilidade: a imagem de uma santa
1. Cléber Eduardo comenta sobre La Ciénaga: Temos uma intimidade sem distanciamento e [de uma] excessiva proximidade da câmera com os corpos (também próximos entre si, sempre roçando uns nos outros).
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católica; mesmo fabricada com materiais nada nobres (nas pequenas esculturas que representam os santos do catolicismo
e tão populares nos domicílios de várias camadas sociais, são usados, normalmente, gesso ou cerâmica), esse tipo de objeto
(dentre outros pertencentes às religiões) é tomado como a presença do próprio santo-deus; sendo assim, é blasfêmia e desrespeito inseri-lo em espaços não adequados, bem como vergonhoso o ato de quebrá-lo ou arremessá-lo. Esses objetos dotados,
portanto, de uma aura ligada à memória, à personificação e até ao misticismo, são colocados nessa série como exemplos de
materiais intocáveis, humanos, porém eternos. Mostrá-los de modo incompleto e fragmentado pelo corte do papel-suporte
contribui para a ideia de mistério e de sagrado que esses elementos transmitem para cada indivíduo. “O uso recorrente de
enquadramentos descentrados questiona a tradicional relação entre centro e margem, já que em muitas ocasiões ambos
aparecem como intercambiáveis. A fronteira entre os dois se dilui pelo fato de construir um novo espaço, assinalado por uma
nova lógica. Não estamos mais na presença de uma imagem clara, centrada, para a qual o espectador se vê conduzido sem
interferências, senão ante um espaço que continuamente se reconfigura, exigindo uma nova forma de olhar, um novo circuito
do olhar” (Verardi, 2005: 9 apud Barrenha, 2013: 138).
Figura 4. *AUTOR* – Objeto intocado I – VI, 2010. Grafite sobre papel, 20 x 24 cm.

Ora, mesmo tratando-se de trabalhos sequenciais onde há a presença de uma narrativa, não é possível saber ao certo o que impulsiona a ação do sujeito e dos objetos representados e no que resultam tais situações apresentadas. Esse interesse presente
nas series de desenho também está presente no cinema de Martel, que “suprime o início das ações e os planos frequentemente
começam em meio a um acontecimento” (Barrenha, 2013:189). E a cineasta aponta: “Essa era a ideia geral do filme: não ter
começos de cena, e sim algo que fosse como irrupções em situações já iniciadas. Se alguém vê a gênese e o final da situação,
se desdramatiza muito” (Barrenha, 2013:139).
Podemos destacar, portanto, que a grande carga dramática presente no desenho (além de ser possibilitada pela característica
das linhas utilizadas e do tema abordado) é advinda desse recorte narrativo e imagético; ou, como afirma Balázs (1972:56
apud Marks, 2000:94), “Os close-ups são frequentemente revelações dramáticas do que realmente acontece sob a superfície
das aparências”. Na série “Meus grandes segredinhos” (figura 5), de 2011, temos situação parecida com a sequência dos “Objetos Intocados”, mencionados há pouco: vemos quatro objetos sendo apresentados pelas mãos do indivíduo através de um
enquadramento subjetivo.
A variação na posição gestual das mãos aparece nessa série também. Aqui, a tarja horizontal é inserida, numa referência ao
formato fílmico e numa opressão ao espaço da forma – as tarjas cobrem espaço vazio e diminuem o lugar das ações registradas. Não é possível saber do significado exato de cada um dos objetos apresentados através de poses e posturas que beiram o
artificialismo, mas o título direciona a leitura para o segredo, talvez trivial, que cada um carrega. Brinco, papel enrolado, caixa,
chave. Cúmplices de uma história ou de um momento de rotina, esses elementos guardam uma história e exerce um papel
significativo na emoção do sujeito que os apresenta. Pitta destaca que “[o] simbolismo dos objetos é o que menos importa, já
que sua carga semântica é variada, como não poderia deixar de ser nos dias de hoje. O que parece importar é o gesto que passa
ao ato. A centelha que anima e que faz acontecer” (2011).
Diante da poética recorrente em outros trabalhos e tendo como principal ponto de partida na realização dessa série, trazemos
o filme Copie Conforme [Cópia Fiel], de Abbas Kiarostami, realizado em 2010. Num determinado momento do filme, a personagem principal sai para passear com seu amante e ganha de presente um par de brincos, comprados numa barraquinha de rua.
Passa, assim, o dia todo usando o acessório ao lado de seu acompanhante até o momento em que, quando precisa retornar
à sua casa – e, portanto, à vida real e rotineira ao lado do marido – ela retira o brinco para guardá-los e escondê-los. Como
se o objeto fosse testemunha de suas conversas, trajetos e ações realizadas secretamente durante o dia, além de chegar ao
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seu corpo através de um amante. É preciso escondê-lo e silenciá-lo. O ato de esconder bilhetinhos, presentinhos, fotografias e
quaisquer elementos significativos (porém cúmplices de situações particulares, íntimas e até secretas) é um gesto recorrente
no cotidiano real e na ficção do cinema. “[Os desenhos] tratam das questões relacionadas à ação, a um certo gesto que, por
empréstimo, poderíamos chamar de investidura, de transmissão de poder, que já não sabemos mais se parte do sujeito em
direção ao objeto ou vice-versa. Pois, se na investidura do objeto pelo sujeito existe uma qualificação desse objeto, que passa
a ser sujeito também dessa relação, é possível pensar que, para algumas das séries (e aí fica a sugestão para o observador),
também possa haver uma via invertida” (Pitta, 2011).
Figura 5. *AUTOR* – Meus grandes segredinhos, 2011. Grafite sobre papel, 21 x 24 cm.

Partindo desse pensamento, a série em questão também não é explícita em termos de linearidade ou da ideia de causa-e-efeito. Pelo contrário, cada espectador se reconhece em algumas dessas situações ou objetos apresentados a partir de seu
repertório pessoal e de sua memória afetiva com as pessoas, os espaços e consigo mesmo.
O antes e depois, como dito, é mais uma vez suprimido, dando lugar a uma sequência onde o enquadramento é estático e
uniforme. As ações são congeladas, como uma fita em pausa. O tempo, fixado no espaço do papel como cena e tela, apesar de
trazer imagens de contornos vibrantes e tensas, é pausado.
Jacques Aumont aprofunda a noção deste quadro estático e pausado comentando o cinema de Godard: “Resta uma ideia,
indefinida, mas sugestiva, do quadro como quadro temporal, que exclui todo pensamento do quadro como janela, como limite
ou como composição, em prol de uma concepção do enquadramento como gesto, como gesto unitário” (2004: 223).
Ora, a ideia de quadro temporal implica uma análise que diz respeito à duração deste quadro; apesar de quase nunca ser
estático, o quadro cinematográfico pode assumir um papel de estabilidade. Quanto a essa questão, Lucrecia Martel comenta:
“Para mim, há muito mistério no plano fixo. A gente fica aí e, apenas pela permanência, as coisas vão aparecendo e vão se
desenvolvendo naturalmente. (…) A câmera é um personagem com o qual me sinto muito identificada. Sempre é alguém que
pertence ao mundo do narrado. Dificilmente, então, poderia olhar como olha uma steady-cam, ou de cima, como faz uma grua,
ou com essa mobilidade que pode ter um travelling. O que se vê pode ser algo visto por ninguém; mesmo que não seja nenhum
personagem em particular, a câmara é alguém” (Barrenha, 2013: 136-137).
Esse papel é uma das características presentes no conjunto da obra do cineasta grego Theo Angelopoulos, explorador da
imagem cinematográfica de contemplação e de silêncios.2 É fundamental lembrar também que, no início do cinema, a câmera
era utilizada estaticamente: os personagens e objetos selecionados para aparecer no enquadramento eram os que exerciam
movimento, havendo assim a ausência de um acompanhamento realizado pela câmera.3 Capta-se a ação realizada diante da
câmera, que, traçando um paralelo aos desenhos aqui apresentados, é possível identificar uma paralisação, um quadro cujo
gesto é congelado e único na medida em que o que ele nos apresenta pertence àquela duração e àquele tempo onde o movimento é trazido pelas linhas trêmulas em reverberação dos gestos registrados graficamente.
Pensando o quadro como esse “gesto unitário” trazido por Aumont, em que o enquadramento é encarado como gesto (distanciando-se, portanto, da concepção que trata o enquadramento segundo uma mera questão de limitar o olhar, tal qual uma
2. O crítico Fábio Andrade, ao analisar o filme “Paisagem na Neblina”, de 1988, diz: “ [este é] um filme não só sobre o cinema, mas sobre o fotograma, o plano –
o átomo cinematográfico indivisível, ao qual não sobrevivem os travellings, as panorâmicas, a câmera no ombro. Mesmo o travelling mais longo é apenas uma
sucessão de planos estáticos, e são a essas duas coisas – o plano e a estaticidade – que Angelopoulos endereça suas preocupações.”
3. Como principal exemplo, o filme L’Arrivée d’un train à La Ciotat [Chegada de um Comboio à Estação da Ciotat], de 1895, realizado pelos irmãos Lumière.
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janela), temos esse gesto de Martel surtindo efeito e exercendo influência no modo de pensar o processo de construção de
um desenho que se constitui por quadros sequenciais, principalmente pelo aspecto aproximativo. Dentro dessa ideia, a série
“Precisei ver meu fôlego” (figura 6) levanta questões comentadas aqui acerca da obra de Martel: o sujeito, numa situação
de certa maneira dotada de humor, possui a necessidade de ver o próprio fôlego via expiração através da matéria do objeto;
temos, assim, o fôlego tomando corpo no interior de uma bola de goma de mascar, de bolhas de ar num copo com líquido, de
bolhas de sabão e de um balão de festa. O enquadramento encontrado nessas quatro variações de uma mesma situação tenta
colocar o que é preciso dentro de seu pequeno espaço. O gesto de soprar e de liberar ar via oral ou nasal é congelado ao lado
dos elementos que possibilitam sua visualização; o espaço vazio quase inexiste – pois os contornos desfiados das linhas, por
mais que não sejam preenchidos por massa de cor, sugerem a presença do corpo – e é preenchido pelos itens necessários na
apresentação da ação. É um plano fechado que contém e confina linhas vibrantes e desfiadas, representantes e representadas
por gestos. Como cita Edith Derdyk no texto escrito para a exposição “Fôlego do gesto”, da qual a sequência integra: “Parecem
linhas que não se enraízam no espaço do papel de tal maneira que se balançássemos a folha, elas cairiam para fora. No entanto estão confinadas num campo quadrado e pequeno”. (2009)
Figura 6. *AUTOR* – Precisei ver meu fôlego I – IV, 2009. Grafite sobre papel, 20 x 20 cm.

O entorno, o contexto e os motivos que impulsionam o corpo à situação apresentada não são expostos dentro do quadro, como
ocorre no trabalho da cineasta; resta, assim, a presença do corpo que age, matérico, vibrante, vivo e tenso.
Essa vibração das linhas interrompidas em sua continuidade traduz, como já pontuado, a tensão do gesto registrado. Em
Viskningar och rop [Gritos e sussurros], de Ingmar Bergman, temos a tensão da ação e das expressões faciais integralmente
explícita através do uso do plano-detalhe. O cineasta sueco, usuário habilidoso da estética do close-up, faz desse recurso
cinematográfico uma ferramenta para possibilitar uma carga dramática ainda maior para suas personagens igualmente dramáticas4 (figura 7). Percebemos personagens no limite da desintegração física e emocional, como matérias a se desmanchar.
Não ultrapassam a barreira do escândalo ou da morte total em seus planos, pelo contrário. A própria câmera age como um
fantasma inquisidor, que espreme as personagens contra a parede até que elas devolvam ao filme uma expressão desejada
(medo, vergonha, ódio, desespero). Personagens em situações-limite, residentes no terreno da tensão emocional que desemboca na tensão física, ganham contornos trêmulos, como as linhas desfiadas nos desenhos.
Figura 7. Ingmar Bergman – [Frames de] Viskningar och rop [Gritos e sussurros], 1972

Numa ocasião negativa, de tensão extrema, o corpo responde e expõe as sensações internas: o indivíduo chora, grita, corre.
Pode também apertar partes do corpo como uma maneira de aliviar uma dor ou um medo. O gesto da linha traduz o gesto
representado, num exercício coerente de tema-técnica, como acontece em Bergman. Para captar cada expressão facial, cada
ruga, cada lágrima do corpo em expressão íntima, o cineasta se vale do plano aproximativo, encurtando a distância do observador com a carne da personagem – carne essa que deixa emergir a emoção contida em seu interior. Como na maior parte de

4. Quem nomeia Bergman como um dos grandes estetas do close-up cinematográfico é Luiz Carlos Oliveira Júnior, em seu texto crítico sobre o filme Gritos e
Sussurros: “seu teatro de fisionomias adquire uma carga extra de significação: Gritos e Sussurros é uma anatomia de rostos femininos, estudados tanto em
sua materialidade quanto em seus investimentos subjetivos.”
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suas personagens, o sujeito desenhado expõe pelo gesto relações com ele próprio num caminho cuja direção é de dentro para
fora; o gesto é produzido pelo sentimento – e não o contrário. A degradação – ou a situação que a beira – é iniciada no interior
do sujeito, no campo das suas emoções – e não pela ação do exterior sobre o corpo. “Naquela altura eu acalentava a ideia […]
de trabalhar com a câmera imóvel. Pensava colocá-la num só lugar, no quarto, e só a deslocaria depois de um passo à frente
ou atrás. Os atores se moveriam em relação à objetiva. A câmera apenas registraria, sem nunca se entusiasmar ou participar.
Atrás disso estava uma convicção a que chegara: quanto mais violenta é uma sequência, menos a câmera deve participar. Esse
tipo de comportamento objetivo a câmera deve ter também quando a ação caminha para culminâncias emocionais” (Bergman,
1996: 86).
Considerar Bergman como um cineasta ímpar no uso do plano aproximativo por conta da maneira como sua câmera age sobre suas personagens é reconhecer que esse recurso do close-up não é distante ou frio na concepção do registro; em outras
palavras, o uso da câmera é ativo na construção de uma poética e tem um papel fundamental na recepção da imagem pelo
espectador: ele obriga o observador a ver o recorte proposto em detalhe num determinado momento. Pedrosa destaca: “Quando se pensa nas possibilidades da montagem no cinema em relação ao teatro (Müstenberg, 1916), justamente se coloca num
sentido de que o cinema pode evidenciar, de forma muito mais incisiva, o que o teatro buscava ao conduzir olhar. Num palco,
o ator consegue, facilmente, conduzir o olhar do espectador em relação a um detalhe, por exemplo, a um sujeito que pega uma
arma. Se uma versão cinematográfica da mesma cena optar por um close-up da mão do sujeito pegando o revólver, o olhar não
é apenas conduzido, mas forçado a ver” (2012:60).
Karim Ainouz, em seu filme Madame Satã, se utiliza desse recurso de modo radical: ao aproximar suas lentes aos corpos de
suas personagens, explora essa câmera ativa que acaba por desfocá-los, fragmentá-los em partes embaçadas e de contornos
com definições frágeis (figura 8).
Figura 8. Karim Aïnouz – [Frames de] Madame Satã, 2002.

A distorção do corpo através da exagerada aproximação da câmera pode ser vista como uma maneira de causar certa asfixia
do objeto captado, uma vez que o mediador entre o objeto que será mostrado por meio da tela e o seu espectador é a câmera
que age enquadrando. As personagens são registradas por meio desse recurso que potencializa a atmosfera íntima, conturbada e claustrofóbica presente na narrativa do filme. Essa distorção é utilizada nos desenhos discutidos através das linhas.
Assim, é possível estabelecer a relação entre o enquadramento aproximativo realizado pelo close-up de uma câmera e suas
possibilidades de distorções, fragmento, tensão, asfixia, intimidade e o enquadramento posto no suporte do papel ou tela como
campo de desenho. Com a diferença óbvia entre o objeto filmado e o objeto desenhado, este último aparece distorcido pelas
linhas que, assim como em Madame Satã nas cenas mencionadas há pouco, não trazem formas totalmente definidas do objeto
apresentado, produzindo imagens cujos contornos são incertos, trêmulos, opacos – e por isso, tensos e asfixiantes.
Se “[Um desenho] é uma ação cinemática registrada na forma da imagem gráfica”, como coloca Pallasmaa (2009: 92), as
referências presentes em todo o processo de produção dos trabalhos postos no presente texto, bem como em seu conceito e
estética, têm o papel fundamental de oferecer uma compreensão integral da maneira em que esse recorte do desenho contemporâneo se faz existir – o que possibilita uma ampliação no entendimento da inter-relação entre linguagens e na experiência
sensorial e cognitiva diante de tais imagens.
Identificar teorias e artistas que pensam a construção da imagem em diálogo com determinado processo criativo enriquece
a experiência do fazer e a vivência artística. Reconhecer cineastas que se utilizam de uma linguagem tão tradicional como o
desenho na construção de suas obras fílmicas (como Peter Greenaway e Akira Kurosawa5, por exemplo) é ato tomado como
ponto invertido na poética da produção que aqui é apresentada: nesse caso, é o desenho que se enraíza na linguagem cinematográfica para se alicerçar na construção de sua forma, sua estética e sua dimensão material.

5. Realizada na cidade de São Paulo, Brasil, em 2010, no Instituto Tomie Ohtake, a exposição Kurosawa – Criando imagens para cinema apresentava ao público
os storyboards e os desenhos realizados pelo cineasta japonês, que registrava cenas de seus filmes na eventualidade de nunca serem filmadas. Chegou a
realizar desenhos em pequenos formatos, dentre outros, do filme Kagemusha (1980), como uma versão em artes plásticas da sua poética e linguagem originalmente cinematográficas. Sendo assim, o diretor pensava seus filmes e construía sua obra transitando, durante o processo, entre essas duas linguagens.
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Assim, é possível afirmar que é possível seguir uma pesquisa que leva em consideração o diálogo entre o cinema e o desenho
mas também entre o vídeo e a fotografia, num processo criativo em trama que desemboca no objeto de arte advindo da relação
entre modalidades tradicionais da arte e os novos meios, entrecruzando e sobrepondo territórios diversos do fazer artístico,
como prova de que o artista, como defende Tarkovski (2010:21), guarda em si um mundo em miniatura – esse pequeno universo que unifica, sobretudo na arte contemporânea, a pluralidade e o trânsito entre linguagens.
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RESUMO
Aqui, cinco paisagens revelam formas distintas de habitar o relevo, de compreender a paisagem como uma experiência sensível do espaço diante do qual nos tornamos construtores de um lugar, inventores de um movimento do mundo. Do cosmos à
cidade, da janela à montanha, da montanha ao fundo rio. Os trabalhos apresentados neste artigo partem da produção de cinco
artistas e suas várias formas de habitar o espaço como leitores, construtores, viajantes, fundadores e observadores de uma
geografia (im)possível. Nessa geopoética, um pensamento viandante emerge, atento aos detalhes que compõem o espaço
percorrido, às fenomenologias que tomam o partido das coisas.
Palavras-chave: Pensamento-Paisagem, Relevo, Escrita, Lugar, Geopoética
1. PENSANDO-PAISAGEM
A paisagem é uma experiência sensível do espaço. É mais do que um simples ponto de vista óptico. É ponto de vista e ponto
de contato, pois, nos aproxima distintamente do espaço, porque cria um elo singular, nos entrelaçando aos lugares que nos
interpelam. Certamente, a paisagem deriva de um enquadramento do olhar, alia o lado objetivo e concreto do mundo e a subjetividade do observador que a contempla.
Pensar-paisagem (COLLOT, 2011) é, então, sentir o mundo, sentir-se no mundo, desvelar a imagem de um mundo vivido, criar
uma geografia íntima. Seria como configurar um relevo que se compõe e decompõe na medida em que desenhamos o nosso
pensamento. Esse movimento desvela experiências, acolhe escolhas, camufla desejos, liberta sensações. Cria uma cartografia
sempre cambiante, inacabada e em constante constituição. O pensamento-paisagem se configura então do que vemos – o mundo
exterior - e do que invemos (DIAS, 2010) – a ressonância interna do nosso embate com esse mundo. O pensamento-paisagem se
desenha continuamente traçando assim um horizonte. Um horizonte que é simultaneamente limite e passagem, limiar e visão.
Se o pensamento se desenha como paisagem é porque pensar é também um ato da visão, uma maneira de (entre)ver um horizonte. Pensar-paisagem, é entender que “pensar[é] um modo qualificado de olhar” (TIBURI, 2010, p.15). Esse olho que pensa
ou esse pensamento que olha reinventa um mundo, solicita pontos de visão.
Nessa justa aliança que une o lado objetivo daquilo que vemos com o lado subjetivo, íntimo a cada um de nós, nossa intenção, com nossos trabalhos, é acolher o espectador nessa confluência de horizontes, situando-o nas paisagens vividas. Essa
sensação de pertencimento ao espaço dá margem para que nos lancemos em outras direções, vendo o que antes não víamos.
Convertendo, quem sabe, a medida de um olhar em uma imensidão. Há aí fenomenologias, um apego ao terrestre e à beleza
da terra (DEGUY, 2010) que nos faz habitá-la em poeta2. Nessa cosmografia, o poema é a experiência da distância, não uma
distância que apenas separa, mas que nos permite reencontrar a proximidade (WHITE, 1987). E o extremamente próximo é um
vasto mundo. A proximidade pode se transformar no longínquo que chama, no horizonte que incita o movimento, que aponta
que todo lugar possui espessuras variáveis.
1. Em referência ao título de uma das seções do dossiê La Montagne dos Carnets du paysage organizado por Jean-Marc Besse.
2. Segundo Martin Heidegger no texto “…poeticamente o homem habita…”, é a poesia quem traz o homem para a terra, e o faz estar em comunhão com ela,
condição e consequência de um habitar.
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Dar espaço ao espaço, dar tempo para que o espaço apareça e revele outros elos, novas alianças que nos trariam de volta aos
lugares, porque deles nos afastamos.
Nessa geopoética (WHITE, 1994) o espaço acolhe um pensamento viandante, atento aos detalhes que compõem o espaço
percorrido, às fenomenologias que tomam o partido das coisas3 que nos incitam a tecer novas coordenadas, inusitadas correlações, audaciosas geografias. Geografias que emergem porque encontramos outro ritmo do/no mundo, uma cadência que nos
embala em seu movimento, intensificando a nossa capacidade de acolher os espaços que nos circundam.
Maneira de estar no mundo, que começa com um corpo movendo-se no espaço (WHITE, 1994), numa relação precisa entre
a experiência e as grandezas do mundo vivido. Nesse movimento, uma sensação de universo (WHITE, 1987) funda morada
porque, em pleno vôo, somos, finalmente, seres situados.
Podemos nos lembrar da geograficidade proposta por Eric Dardel, para quem a geografia está fundada na experiência humana
de ser-com4, em uma espécie de “inquietude geográfica, uma vontade intrépida de correr o mundo, de franquear os mares, de
explorar os continentes […] uma relação concreta liga o homem à Terra, uma geograficidade (géographicité) do homem como
modo de sua existência e de seu destino.” (DARDEL, 2011, pg. 1-2).
Nessa poética situada, não somos, então, passivos diante da horizontalidade da paisagem e não somos apenas espectadores
que contemplam, à distância, o mundo exterior. Nesse enlaçamento com o espaço, nos tornamos “inventores” de paisagem,
“construtores” de um lugar. Estamos à procura de um mundo (WHITE, 1987).
2. PRIMEIRA PAISAGEM: CONSTRUIR MONTANHAS
Terra à vista trata da construção de duas montanhas de terra de 4 m³, equidistantes 200 m uma da outra. Cada monte de terra
é seccionado por uma seção tubular que possibilita a visão em perspectiva da montanha situada no horizonte oposto. A visão
é de um montículo de terra circunscrito dentro dos limites da circunferência do furo. A montanha que vê e é vista, que se situa
a partir da distância que estabelece com seu par é a própria consciência da montanha que pensa sobre si mesma5. Não há
hierarquia entre as duas formações de terra, cada uma é o marco zero onde se estabelecem as medidas e as distâncias em
relação à outra.
Figura 1 - Terra à vista (detalhe), Escultura, 2017.

O furo é uma condição que questiona nossas próprias medidas, retoma os recursos imaginários e íntimos que constituem
nosso modo de habitar o mundo. A montanha se torna tal como se apresenta ao seu par: se nos colocamos diante de cada
uma delas somos tomados por uma sensação de reconfiguração da maneira como nos orientamos em relação ao espaço. Isto
ocorre à medida em que o corpo massivo de terra se desvela pelo orifício e o percebemos como correspondente às medidas
do corpo. A imagem em duplo proporcionada pelas montanhas provoca algo semelhante à da obra Duplo Negativo de Michael
Heizer (duas fendas, cada qual com 12 m de profundidade e 30 m de comprimento, escavadas no topo de duas mesetas situadas uma defronte da outra e separadas por um desfiladeiro). Da mesma maneira que Terra à vista, em Duplo Negativo podemos
apenas nos colocar em alguma das fendas e olhar em direção à fenda oposta.

3. Em referência à Francis Ponge e a sua obra Le parti pris des choses.
4. A noção de ser-com foi desenvolvida pelo filósofo alemão Martin Heidegger no tratado Ser e Tempo. Após definir o homem como Dasein (Ser-aí), Heidegger
afirma que o Dasein partilha deste mundo com os outros. O Dasein como ser-com-os-outros.
5. A noção de consciência da montanha é desenvolvida por Maurice Merleau-Ponty no texto “A dúvida de Cézanne”, em: O olho e o espírito.
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Desta maneira, a única forma de vivenciar o trabalho é estando nele. Porém, podemos apenas nos colocar diante de cada
montanha, e pelo buraco olhar em direção à outra. Terra à vista nos dá a oportunidade de estar em outro lugar, para além
das contenções do aqui e da horizontalidade de uma cidade como Brasília. A evasão do furo nos transporta ao aquém de
outro mundo. Não há nada aqui que não derive de quimeras e de desejos do que está lá, em outro lugar. O estar aqui de
cada montanha é sustentado por um ser da montanha alhures. Portanto, o furo na montanha assume a intenção de dar
voz ao apelo do mundo e fazê-lo aparecer. Em vista desse esforço, cada montanha convida seu par trazendo-o à luz do seu
próprio ser. Diante de cada monte, somos tomados pelo silêncio e pela escuta. Somos convidados a deixar o montículo ser
montanha.
Figura 2 - Terra à vista. Escultura, 2017.

O furo então possui a intenção de desvelar, tal como uma luneta. Como em alto-mar, a visão é de terra firme, lugar de retorno
à pátria ou de descoberta de novos territórios. Podemos pensar a vista do montículo como uma experiência de estar face a
todas as montanhas do mundo. A vastidão das coisas nos toca pela ordem do íntimo. Somos habitantes das montanhas de
nós mesmos. Diante do trabalho, é preciso escutar atentamente o apelo dos cumes que se elevam do cerrado, é necessário
vivê-los em sua imensidão íntima6.
3. SEGUNDA PAISAGEM: A ESCRITA DO RIO
My sense of language is that is matter not ideias – i.e., “printed matter”
Robert Smithson
A noite morava no fundo do rio é uma versão possível para a origem da noite7. O primeiro passo em direção a essa frase poderia
ser, já, o começo de uma expedição. Primeiro movimento: saída: buscar um mito de origem a partir da invenção de seus afluentes. Segundo movimento: encontrar um rio. Terceiro movimento: procurar indícios de matéria noturna que possam atestar o
fato de que a noite ainda mora no fundo do rio.
Pensar a matéria pressupõe encontro com a superfície do mundo – é preciso percorrer o espaço. A escrita torna-se geografia8.
E o lugar de partida é, aqui, uma palavra. Afinal o solo do deslocamento da língua é o mesmo por onde se inscrevem os passos.
Ou, em outra hipótese: as palavras carregam caminhos, raízes e traços de onde vêm (a relva, o relevo, a topografia, as cosmogonias e práticas de um lugar). Como nascentes que há muito percorreram camadas subterrâneas da terra, e num dado ponto
do tempo e do relevo, vêm à tona da superfície – as palavras são a ponta do poema do mundo9.
Nos arredores de Brasília há um rio em cujas margens encontra-se uma caverna grande e escura, de um lado, e outra menor e
não menos escura, no diâmetro oposto. Há vestígios nas margens – carvões - ou rastros de matéria noturna que tivesse vindo
à tona da água. “A noite mora no fundo do rio”: ação de lançar aproximadamente 12 kg de carvão vegetal na correnteza, entre
outros pedaços maiores de tronco queimado. Uma espécie de derrame de matéria negra – a noite devolvida à água.
6. Segundo Gaston Bachelard, em a Poética do espaço, existe uma consonância da imensidão do mundo com a profundidade do ser íntimo.
7. Na cosmogonia dos povos da região amazônica, há diversas versões para a origem da noite. Aqui, trata-se da seguinte: antes, só havia o dia. Quando a filha
de Boiúna (entidade correspondente ao rio) se casa, pede que o amado vá buscar a noite. Boiúna lhe entrega, de dentro do rio, um caroço de tucumã que levava
uma porção de noite, recomendando que só fosse aberto ao fim da viagem. Durante o percurso, o homem fica curioso com os sons que vinham de dentro do
caroço do fruto, e o parte. Lá de dentro saíram a escuridão e os bichos. Uma menção a essa história oral pode ser vista no Suplemento Literário do jornal A
Manhã - vol. III, 8/11/1942.
8. A ideia de escrita como geografia parte de alguns pontos suscitados por Jean-Marc Besse no ensaio Geografia, Paisagem e Fenomenologia, em: Ver a terra:
seis ensaios sobre a paisagem e a geografia.
9. Para uma compreensão desse poema do mundo ver L’habiter dans sa poétique première organizado por Augustin Berque, Alessia de Biase e Philippe Bonnin.
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Um pensamento entre parênteses desdobra-se infinito ali (TIBERGHIEN, 2008). A faixa de água ressoa e repercute uma frase
do rio10. Os carvões multiplicam-na em frases. Torvelinhos, encontros, acúmulos, separações. O mínimo movimento correnteza
acima é suficiente para mover todos os carvões acumulados num ponto, aparentemente estáveis. Palavras deslocadas. Tudo
se move entre o relevo e os cantos do rio.
Figura 3 - A noite mora no fundo do rio. Intervenção com carvões lançados em correnteza, 2017.

Quedas de água dão ênfase à descontinuidade do percurso. O carvão, respondendo à correnteza, ressalta as possibilidades de
ordenamento espontâneo, conjugação, interpretação e movimento da escrita do rio. Há pequenas embocaduras e meandros
nas margens, travessões, sentenças abertas dentro de outras. Há paragens em que o carvão flutua sozinho e a palavra pode
ser uma ilha.
Como um rio nasce: a chuva encontra caminhos para a passagem de água até uma rocha impermeável, e flui assim subterraneamente pelo relevo até que a superfície seja desgastada pela erosão – desgaste que permite aflorar a água. Outros rios
aparecem quando, pela ação de terremotos ou vulcões, a topografia é alterada, sugerindo novas elevações ou depressões – o
acidente que permite fluir a água. Há também rios formados pelo derretimento da neve que escorre do cume das montanhas
– o encontro que permite brotar a água.
Assim um lugar, como um texto, se levanta. Correndo da parte mais alta para a mais baixa do relevo. Curva, queda, correnteza, ritmo. As frases do rio repercutem seu modo de fluir. Carvões são matéria escura na superfície. O leito do rio
uma página movente onde há palavras formando linhas e linhas desenham formas de um outro relevo – alguém poderia
começar a imaginar palavras? Sólidas, líricas. Palavras nascentes, língua de terra. A versão de uma escrita do rio: entrar
por uma fresta do chão e desliza-la: pronunciar palavras e movimentos de matéria com seus lábios: tocar o sonho de uma
escrita selvagem.
Figura 4 - A noite mora no fundo do rio (detalhe). Intervenção com carvões lançados em correnteza, 2017.

10. A ideia de paisagem-frase está relacionada ao comentário de Robert Smithson a respeito do relato de Tony Smith sobre a experiência de percorrer uma
auto-estrada ainda em construção durante a noite. Na interpretação de Smithson, a ‘estrada escura’ é uma ‘longa frase’ e o percurso torna-se, assim, uma
experiência de leitura.
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4. TERCEIRA PAISAGEM: A JANELA
Janela I é uma video-projeção que apresenta uma paisagem silenciosa filmada no decorrer de 6 meses, onde se pode observar
diferentes momentos (dia, noite, bruma, chuva, sol, crepúsculo, amanhecer…). Esses momentos são apresentados sob a forma
de um panorama, em três frestas contíguas, num ritmo que impede a visão completa de cada uma das vistas apresentadas.
Emerge daí uma paisagem impossível, composta de momentos incongruentes, intensificando-se a noção de que a paisagem
é o que vemos, mas, sobretudo, o que imaginamos. O espectador acompanha então a fusão das imagens, a fragmentação das
vistas e a impossibilidade de tudo ver.
Ver, simultaneamente, a mesma imagem de dia e de noite, na bruma e na chuva, no inverno ou na primavera é perceber os contrastes diários por que passam todos os espaços que visualizamos. É vislumbrar a total visibilidade, a explosiva luminosidade
de Brasília, em oposição à penumbra noturna ou brumosa que vai dissolvendo, aos poucos, o contorno das imagens que nos
cercam.
O visível, por mais imprevisível que seja, deve provocar, aponta Jean-Luc Marion, a mirada que o tornará acessível (MARION,
1996). O movimento parece ser sempre esse de dentro para fora, do indivíduo para o grupo, do íntimo para o vasto mundo. A
janela aqui é dispositivo ótico, é como nos lembra Jean Starobinski, uma abertura ótica sobre uma vida possível entre tantas
outras (STAROBINSKI, 1984). Poderíamos nos lembrar do que Kafka, em uma carta endereçada a Oskar Pollak em 9 de outubro
de 1903, escreve: “Entre tantas outras coisas, você era também para mim uma janela através da qual eu podia olhar a rua.”
(KAFKA, 1980, p. 811).
Figura 5 - Janela I (detalhe). Vídeo-projeção, 7’, 2009.

Figura 6 - Janela I (detalhe). Vídeo-projeção, 7’, 2009.

Que o outro possa ser uma janela através da qual o mundo se revela, extrapola a noção de janela como estrutura arquitetônica,
banal, e nos posiciona diante de uma janela poética, metafísica. Somos observadores/voyeurs, estabelecendo vínculos, nos
relacionando com o mundo.
Logo, nesse movimento de sair de si e trazer o mundo para si, a janela se tornaria, então, figura essencial para se pensar na
relação interior-exterior. Concretamente, ela nos possibilita tomar contato com o mundo exterior sem sair da nossa intimidade.
Entretanto, nessa apropriação do mundo a distância, debruçar-se na janela significa inevitavelmente se aproximar do Outro.
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Ela é, a um só tempo, abertura para olhar e abertura do olhar. Retornamos assim à pequena janela inventada no século XV
pelos pintores dos Flandres11.
Nesse desejo de se lançar em direção ao outro e de se sentir em casa, a janela é uma estrutura que separa, não somente porque
ela nos confina em nossa intimidade, mas porque nos permite tecer as relações com o espaço que nos cerca. Em Janela I o
mesmo ponto de vista é olhado por meses, a mesma visão, a mesma paisagem. Dessa (i)mobilidade, emerge o lugar filmado.
Detalhá-lo e reconfigurá-lo é, então, criar um elo que nos conduz a vê-lo do interior, a nos sentirmos próximos de suas direções,
para (re)vermos o mesmo que já é [o] outro.
5. QUARTA PAISAGEM: COMO FUNDAR UM LUGAR NA CIDADE
1. a caça do espaço | estar a espreita
2. delimitar pelos passos | artista agrimensor
3. tomada do espaço | desejo vertical | o menir
4. esperar a ruína
Para se fundar um lugar é preciso ir à caça do espaço.
De dentro da cidade, esta experiência pede que estejamos à espreita do cotidiano com olhos desacostumados, que abramos
os caminhos com passos vagantes e ao menor sinal de um descortinar do local eleito, espreitar como quem faz uma ronda. O
artista torna-se um agrimensor quando delimita com as medidas do seu corpo os perímetros de terra que poeticamente decide
habitar12.
Os lugares nascem do ato de riscar uma letra escrita no solo, o X. A vigésima quarta letra do nosso alfabeto latino é simbolicamente idéia de incógnita; nas equações matemáticas pode representar um número real ou não, e o seu valor necessita
dos cálculos e das fórmulas para ser descoberto. No espaço, o X é a projeção, o marco zero que identifica os dois principais
eixos de um porvir utópico. O X é um marco, um pré-monumento e encruzilhada que acende as mitologias do lugar a ser
experimentado.
Fincar e fundar: primeiro a impressão insistente dos pés e do traçado dos passos vacilantes e desbravadores. Depois de
reivindicar o lugar e dele se deixar impregnar, aprender a ser o mineral que compõe os elementos e cada camada do seu solo.
Tomar posse de um lugar, exige uma presença física para além do corpo, um marcador de importâncias, um menir. Esses marcos territoriais megalíticos verticais são tentativas de conquista do espaço, que além de manterem clara a relação do homem
com a sua inclinação bípede, também atendem ao desenvolvimento de referencial externo entre a terra e o céu. A pedra monolítica é uma linha desenhada no chão que se levanta, encarnada. Movimentado pela sombra, junto do movimento da terra, o
menir atravessa perpendicular o horizonte num rasgo.
Figura 7 - Fundação. Intervenção com Totem/monumento de concreto e adesivo vinílico, 2017.

Dentro da cidade de Brasília, cidade planejada cartesianamente, temos inúmeras zonas de respiro para quem por ela caminha.
E caminhando pelo eixo central norte da cidade, nos salta à vista um terreno vazio, entre quadras e pequenos prédios de até
seis andares. O vazio que sentimos, equivale ao que seria uma superquadra 207 norte e seus 13 blocos de apartamentos. A
11. Evocar a janela para visualização de uma paisagem é relembrar que ela foi, nas pinturas flamengas de artistas como Robert Campin e Jan Van Eicky, o
elemento decisivo para que a paisagem fosse “inventada”. Essa abertura no interior da pintura significou uma janela para o mundo, uma nova abordagem do
mundo exterior.
12. Como apontado anteriormente, ver Heidegger em Ensaios e Conferências, o texto “…poeticamente o homem habita…”.
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quadra vazia é hiato na paisagem da cidade, pois ainda que havendo a ausência de construções de concreto, outras formas de
ocupação do espaço se mostram nas marcas de idas e vindas dos caminhantes impressas no chão, estas são as chamadas
“trilhas do desejo”. Dois caminhos paralelos ao todo. Entre essas duas passagens já definidas pela experiência de outros,
construímos um totem/monumento. A intervenção neste espaço-entre seria também um desvio.
O projeto denominado Fundação é pensado para esse espaço específico da cidade, pertencente à Universidade de Brasília
e alvo de forte especulação imobiliária. O projeto desenvolvido pretendeu instaurar a ‘pedra fundamental’ e inaugurar uma
quadra imaginária ou quadra-devir. Dia 1 de julho de 2017, a quadra vazia recebeu uma réplica idêntica de um totem de concreto que marca a localização dos blocos nas superquadras de Brasília. Trata-se de uma peça de 2.20 m de altura, um poliedro de três faces onde os dizeres SUPERQUADRA 207 BLOCO A pudessem ser vistos pelos passantes por todos os ângulos.
No contexto de um terreno vazio de grandes proporções, o totem tornou-se um traço no espaço, porém enquanto monumento,
cria à sua volta uma espécie de campo gravitacional, que atrai, como uma força centrípeta, para si, a cidade. São dois os enunciados: o porvir de uma quadra e a espera da ruína de uma possibilidade de futuro.
Figura 8 - O totem da intervenção Fundação destruido.

Se uma cidade imaginária nasce da soma de todas as cidades vistas, a quadra imaginária seria a síntese de todas as quadras
da cidade? O totem erguido é o invasor do vazio, é um invasor que se sustenta junto do entorno, ele surge da emergência do
lugar em consonância com sua história.
A intervenção no espaço durou aproximadamente 12 dias, até que foi encontrada completamente vandalizada, destruída. Esta
era a resposta da cidade, o desmoronamento. Ainda que a coluna esteja partida em 2 pedaços tombados no solo, lhe resta a
fundação - sua base que repousa na cova indivisível do solo.
O monumento é a ruína.
6. QUINTA PAISAGEM: COSMOS, COLISÕES E TROPEÇOS
Talvez nunca tivesse sentido tanto o seu acordo com o mundo, sua marcha em harmonia com a do sol. Naquela hora em que a
noite transbordava de estrelas, seus gestos se desenhavam sobre a grande face muda do céu. Se ele mexe o braço, desenha o
espaço que separa o astro brilhante daquele que parece desaparecer por instantes, e carrega em seu impulso feixes de estrelas,
rastros de nuvens. Da mesma forma, a água do céu agitada por seu braço e, em torno dele, a cidade como um manto de conchas
resplandecentes.
Albert Camus
A curiosidade sobre a terra firme é propulsão da expedição. A firmeza é uma ilha, um continente (grande ilha) ou um planeta
(ilha maior ainda). Sinal de esperança por oferecer a possibilidade do repouso, de baixar a guarda, descansar do movimento.
A glória da preguiça. Espreguiçar e tornar-se imóvel, oscilar entre ambos. Deixar de nos sentirmos esmagados por ambas
imensidões azuis. Não é fácil esticar o céu da terra. Separamos, dividimos, assim organizamos o que é uno. Criamos atlas,
viramos Atlas.
Pensar a viagem ao cosmos é pensar a face mais sombreada das viagens. A nave que segue para descobrir as profundezas
do cosmos é sustentada pela sombra das estrelas. Uma ideia de distância entre a nave e o Farol-Terra coordena a navegação.
Escutar “Terra à vista”! e notar a redoma apoiada sobre o negrume.
A partir da Terra observamos o cosmos, dele buscamos a Terra entre desenhos oculares. O que são os olhos senão pequenos
satélites que inscrevem no mundo órbitas infinitas Nota-se uma harmonia inaugurada entre o devir dos planetas. Acordo entre
corpos celestes. Vaguear o chão e dissipar a superfície do mundo.
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Velocidade da luz é uma video-performance realizada a partir de um convite aberto em rede social para uma corrida com
instruções particulares: os velocistas deveriam trazer uma lanterna comum; o percurso circular ao redor de um ponto central
Ao chegar no local e hora marcada (espaço amplo no campus da universidade, após o pôr do sol), são dadas as coordenadas
para a video-performance: todos os velocistas posicionam-se juntos, ao escutar o primeiro sinal de largada se deslocam em
um trajeto circular. As velocidades de cada um são as mais confortáveis possíveis. A corrida se encerra em um segundo sinal.
Quem correr mais rápido, dará mais voltas do que os que correrem mais lentos. A corrida contou com um público variado: estudantes, pessoas altas, pessoas baixas, uma grávida, uma criança, uma bicicleta, um forasteiro, pessoas de cabelos brancos,
pessoas sem cabelos, pessoas com e sem óculos.
Para começar é a noite que nos oferece generosamente os caminhos. A visão atualiza os sentidos em uma imagem que
escapa, desacopla, vagueia e retorna. Olhos abertos como escotilhas. Passos lunares: um mapa é acionado. A força gravitacional definida em rotações por passadas. Iluminar as passadas, velocistas adiante e inscrever o desenho. Rastro projetado no espaço. Sonhar o espaço e habitá-lo. Sonhar em conjunto, pelo tremor e dissonâncias dos corpos que tropeçam,
cambaleiam e até correm com certa destreza. Frágeis na escuridão desacostumada. Prédios e postes, pontos luminosos,
as estrelas no céu. Luzes em distâncias variáveis. Velocistas deslizam na crosta do planeta. Bambos vaga-lumes, devoradores de esferas, tênues no deslocamento, aglomerados em cosmos-aberto, as cabeças nuas. Desprotegidos se esbarram
em choques siderais, antes dos mapas e das bússolas. Cambaleios, tropeços, piruetas e danças no espaço que se expande,
órbitas imaginadas em despretensiosas colisões. Velocidades lúcidas, revoluções mínimas. A velocidade da luz usa pilhas
AA e, às vezes, pisca.
Figura 9 - Velocidade da luz. Video-performance. Projeção de video, 2015.

Figura 10 - Velocidade da luz. Video-performance. Projeção de video, 2015.

Não distante dos primeiros cientistas que se dispunham a observar, anotar e transformar o que haviam compreendido em
ferramentas e mecanismos mentais. Navegar próximo às suas rotas, estas, que despontam da escala humana.
Assim como Lalla, personagem peregrina do deserto (LE CLÉZIO, 1987), que encontra e perde sumariamente um senso de
fraternidade na imensidão animal. Percebemos que não podemos ser amigos da imensidão e, ao mesmo tempo, não podemos
abandoná-la (ela não nos abandona). Existe uma ética selvagem e Albert Camus, é certeiro ao escrever “a intimidade de dois
adversários, e não o abandono de dois amigos” (CAMUS, 2014, p.51). Continuamos criando mapas e atlas, sonhando outras
ilhas-planetas e cruzando miragens no deserto negro.
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Os corpos celestes continuam a percorrer suas órbitas enquanto os meridianos são arrastados, de um lado para o outro, por
nós. Somos seres portuários. A cada ilha de terra, satélites e planetas. Navegamos, cosmologicamente, errantes, habitantes
do planeta Terra, Geonautas (ORTHOF, 2016).
Diferente dos deuses que vivem aprisionados em sua própria eternidade, somos livres para errar o mundo e navegar as estrelas
porque estamos aqui apenas por um instante.
7. COMPOSIÇÃO DE UMA GEOGRAFIA POÉTICA
Pensar-paisagem é pensá-la poeticamente. Estar no limiar de uma visibilidade que convoca, e no intervalo que parece nos
suspender no espaço e no tempo, nos lançando em uma imensidão, como sabemos, sempre íntima.
Medida do olhar que silencia o ruído, a paisagem tem a duração de um ponto de vista. Este, originário de um movimento da
visão que inclui ver e não ver, que evoca o detalhe e não o panorama, que solicita o horizonte porque parte e parcial, limite e
limiar. Por não sermos onividentes, elegemos o que vemos ou o que desejamos ver. Nesse movimento, a paisagem se configura como recorte e extensão, como moldura do olhar e imensidão, como o horizonte que se deixa escapar para redesenhar
infinitamente o seu contorno.
Do cosmos à cidade, da janela à montanha, da montanha ao fundo do rio. Cinco paisagens que revelam os pontos de vista
de cada artista, compondo assim um relevo cambiante. Os trabalhos aqui apresentados partem das várias formas de habitar o
espaço, como leitores, construtores, viajantes, fundadores e observadores de uma geografia (im)possível. Nesse movimento, a
experiência com este texto terá sido a de uma leitura-expedição entre relevos, em que cada um dos cinco lugares percorridos
se torna a um só tempo paragem e elã, compondo um itinerário que conduz o leitor por altitudes, demarcações, profundidades
- distintas proposições de atravessar e desvelar o espaço.
Criar coletivamente um pensamento-paisagem (COLLOT: 2011) solicita múltiplos pontos cardeais, uma rosa dos ventos que dê
conta, a um só tempo, de distintos vocábulos, de muitos lugares e de nenhum lugar. Nesse movimento, toda imagem fabrica
distâncias, sinaliza os confins de um mundo que só conhecemos de passagem. Emerge dessa relação uma paisagem que se
forja na junção de certa maneira de olhar e dos caminhos percorridos. Nessa experiência sensível do espaço, criamos lugares,
ganhamos terreno (HOCQUARD: 1997: 11), abrindo espaço para uma cartografia compartilhada, para um mapa do diverso
cujas linhas se fazem entre semelhanças e alteridades, diferenças inevitáveis e aproximações imprescindíveis. Paisagem visível, paisagem imaginada… Nessa geopoética, o mundo se desenha.
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RESUMO
O presente artigo propõe refletir sobre a ressignificação de imagens em seus processos híbridos, investigados a partir de
distintos processos de criação operados em um contexto de pesquisa de meios analógicos e digitais. Aborda especificidades de procedimentos que envolvem diferentes materialidades relacionadas com os meios da gravura, fotografia, cerâmica e
pintura para articular possíveis desdobramentos da imagem em diversos suportes. Enfoca produções poéticas cujos motes
envolvem a exploração de diferentes metodologias caracterizadas pela inter-relação simultânea entre prática e teoria. Analisa
as metodologias empregadas, os resultados obtidos pelas propostas desenvolvidas e as possibilidades conceituais oriundas
da pesquisa poética. As interfaces que dizem respeito à imagem são tensionadas mediante a pluralidade de experiências e
questionamentos, com o intuito de ampliar as discussões sobre as implicações de diferentes tecnologias configuradas pela
interdisciplinaridade de áreas de conhecimento e a contribuição transversal da arte nos processos de estetização da cultura
atual. Este estudo apresenta resultados parciais da pesquisa Arte e tecnologia: interfaces híbridas da imagem entre mediações
e remediações, que investiga possibilidades de intersecção de meios tradicionais e digitais em produções estéticas contemporâneas. Para ampliar a compreensão das interfaces híbridas da imagem na arte, são embasados os conceitos operacionais
em autores como Vilém Flusser, Edmund Couchot, Jacques Rancière, Henri Bergson, Régis Debray, Icleia Cattani, entre outros.
Palavras-chave: Mediação. Gravura. Tecnologia. Imagem.
ABSTRACT
The present article proposes to reflect on the re-signification of images in their hybrid processes, investigated from different
creation processes operated in a context of analog and digital media research. It deals with specificities of procedures involving different materialities related to the means of engraving, photography, ceramics and painting to articulate possible
unfolding of the image in various supports. It focuses on poetic productions whose mottos involve the exploration of different
methodologies characterized by the simultaneous interrelationship between practice and theory. It analyzes the methodologies used, the results obtained by the proposals developed and the conceptual possibilities arising from poetic research. The
interfaces that relate to the image are tensioned through the plurality of experiences and questions, aiming to broaden the
discussions about the implications of different technologies configured by the interdisciplinarity of areas of knowledge and the
transversal contribution of art in the processes of aesthetization of the current culture. This study presents partial results of
the research Art and technology: hybrid image interfaces between mediations and remediations, which investigates possibilities
of intersection of traditional and digital media in contemporary aesthetic productions. In order to expand the understanding of
the hybrid interfaces of image in art, the operational concepts are based on Vilém Flusser, Edmund Couchot, Jacques Rancière,
Henri Bergson, Régis Debray, Icleia Cattani, among others.
Keywords: Mediation. Engraving. Technology. Image.
1. ARTE, IMAGEM, TECNOLOGIA, HIBRIDISMO
A incorporação de meios tecnológicos analógicos e digitais, na arte atual, tem suscitado novos questionamentos que ampliam
nossa percepção em relação às questões de espaço e tempo. Essas relações de espaço-tempo são operadas e automatizadas
por meio da televisão, do filme, da computação gráfica e da fotografia digital, porque modificam profundamente nossos modos
de ver e perceber o mundo, borrando, inclusive, as relações entre o real e o virtual.
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Em cada época e cultura, um novo meio implica a remodelação de processos anteriores e, no campo da arte, “as técnicas
presentes em cada período da história da humanidade não são apenas formas de produção de imagens que representam o
mundo, mas também, mediações entre homem e mundo” (Flusser, 2002: 9). As tecnologias, na medida em que evoluem, suscitam novas descobertas e investigações e têm provocado o desenvolvimento de processos de expansão e a hibridização entre
diferentes suportes e recursos utilizados, o que nos faz pensar sobre o que ocorre com a visualidade da imagem analógica no
momento em que é mediada através de tecnologias digitais.
Ao falarmos em imagem, logo associamos a palavra com algo que possui uma semelhança, que tem relação com a aparência
de algum objeto e, nas artes visuais, pode significar figura, imitação, ilusão, simulacro, etc. Em relação aos elementos que
estruturam uma imagem, “podemos pensar em imagens enquanto superfícies, em imagens históricas, em imagens técnicas.
Imagens são superfícies que pretendem representar algo” (Flusser, 2002: 7). Para esse autor, as imagens tradicionais imaginam o mundo e as imagens técnicas imaginam textos que concebem imagens que imaginam o mundo. As imagens técnicas
são produtos indiretos dos textos, diferenciando-se das imagens tradicionais que são oriundas do gesto humano, no caso a
pintura, o desenho, a gravura. No universo das imagens, a estrutura da mediação influi sobre a ambiguidade do gesto produtor
das imagens técnicas e do gesto produtor das imagens tradicionais.
Nessa perspectiva, as implicações da passagem da representação para o meio digital nos conduzem a pensar em um modo
de figuração híbrido “entre a representação e a simulação, de ordem numérica, de forma que se deve, de preferência, esperar
ver se desenvolver, em um devir próximo de, pelo menos, um modo de figuração intermediário, híbrido ainda uma vez, onde o
óptico e o numérico se misturam muito livremente” (Couchot, 1988: 234).
A cada nova invenção tecnológica, novos materiais e experiências são articulados e, consequentemente, o diálogo da arte com
a ciência provoca mudanças nas práticas artísticas. A passagem do universo analógico da fotografia para os meios digitais
modifica profundamente os dispositivos e os lugares de produção de imagens, e torna-se uma prática constante no processo
de criação de uma grande parte dos artistas, na atualidade.
Os estudos apresentados neste artigo surgem a partir da participação de bolsistas no projeto de pesquisa, iniciado em 2016,
Arte e tecnologia: interfaces híbridas da imagem entre mediações e remediações, liderado por Lurdi Blauth. A pesquisa investiga
processos de criação híbridos de reprodução de imagem, cuja metodologia envolve reflexões teóricas e experimentações práticas em atelier, analisando diversas possibilidades de trabalhar desdobramentos da imagem com diferentes procedimentos
e linguagens.
Nesta etapa da pesquisa, analisamos os possíveis desdobramentos da imagem sobre diversos suportes, como a gravura,
a cerâmica e a pintura. Apresentamos os resultados parciais obtidos pelos participantes, a partir de algumas proposições:
Lurdi Blauth trata da interação de meios analógicos e digitais para produzir litogravuras, Maria Luciana Firpo realiza diversas
experiências para transferir fotografias sobre superfícies de objetos cerâmicos, Vera Amaral utiliza resíduos descartados pela
indústria como um recurso para produzir gravuras com materiais alternativos e Dionatan Batirolla busca, em suas pinturas, a
ressignificação de memórias, tendo como referência a paisagem. A seguir, apresentamos o andamento das pesquisas a partir
de questões norteadoras do projeto.
2. IMAGENS HÍBRIDAS: PROCESSOS POÉTICOS
2.1. Série Oferendas – Lurdi Blauth
As experiências realizadas com diferentes meios de transferência de imagens resultaram nos trabalhos da série denominada
Oferendas, de 2017, que foram feitas a partir de fotografias obtidas durante caminhadas em margens de praias no extremo sul
do Rio Grande do Sul. O termo oferenda, embora tenha uma conotação associada a distintos rituais de celebração, em minhas
deambulações ao longo dessas margens, resulta de meu encontro introspectivo com uma natureza plena de sonoridades relacionadas ao movimento das águas, dos pássaros, das conchas, das pegadas, dos objetos e de outros elementos.
Essas observações silenciosas instigam, em meu imaginário, o desejo de registrar a permanência de vestígios e marcas oriundas de alguma presença, como imagens de rituais aliados a crenças que ofertam flores, por exemplo, que são lançadas ao mar
em forma de agradecimento ou mesmo para alcançar algum desejo. Simultaneamente, fazem, também, com que me desencante ao deparar com o depósito displicente de objetos e detritos. Não obstante, são como oferendas do homem à natureza, pois,
com o movimento das marés, das chuvas, tudo retorna à água e, consequentemente, ao homem.
Tais elementos, em suas distintas formas e origens, que pungem meu olhar, e, a partir do instante em que são capturados,
já não estão mais fadados a ser simples objetos. Ao serem fotografados, transformam-se em imagens inquietantes que me
convocam a novos questionamentos. As imagens não se reduzem, apenas, à ação de registrar um objeto, não são banais. São
desejantes, pois se destinam para um outro pensar, e a experienciar o tempo na imagem. Contudo, é necessário desdobrá-las
e colocá-las em relação umas com as outras para que não sejam equiparadas apenas com a reprodução de um referente. No
jogo entre distintos aportes, são operados procedimentos que podem indicar novos sentidos, ou seja, a emergência de uma
outra visibilidade da imagem.
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Os trabalhos que ora investigo, trazem à tona imagens de momentos transitórios e efêmeros que são cristalizados em imagens,
matrizes e impressões. Cabe sinalizar que a fotografia é um dos importantes recursos de registro e de produção de uma certa
semelhança com a realidade visível. Nesse sentido, de acordo com Jacques Rancière (2012: 17),
“[…] a imagem não é apenas dupla, mas tripla. A imagem da arte separa suas operações da técnica que produz semelhanças.
[…] reencontra em seu caminho outra semelhança, a que define a relação de um ser com sua proveniência e sua destinação,
[…]”.
Esse aspecto, o autor denomina como arquissemelhança, que é “a semelhança originária, não a réplica da realidade, mas o
testemunho de um outro lugar, de onde ela provém” (Rancière, 2012: 17). As imagens da série Oferendas, configuram esse outro
lugar, um lugar movente. Ora remetem a seu referente, ora se abrem para múltiplas ressignificações.
Por outro lado, percebo que, ao iniciar uma nova série de imagens, certos gestos e processos são recorrentes, como os procedimentos por meios indiretos, como no caso da gravura. Nesses trabalhos, utilizo processos litográficos alternativos sobre
chapas de offset, como uma possibilidade de trabalhar com a gravação de matrizes, aliada ao do desdobramento de dispositivos digitais e analógicos. São, portanto, distintas etapas que constituem a processualidade para a produção da série, desde a
fotografia digital, manipulação no computador, impressão, transferência, gravação pela ação da luz, revelação, fixação, entintagem e, finalmente, impressão sobre papel com prensa (Figuras 1 e 2).
Figuras 1 e 2 – Lurdi Blauth. Série Oferendas (2017)

Em termos gerais, as etapas dos meios técnicos da gravura implicam em processos de impressão pelo contato entre matriz,
tinta e papel. Contudo, a produção poética das imagens produzidas por procedimentos litográficos convencionais é mediada
de forma digital, o que provoca algumas indagações: o que ocorre com as semelhanças com seu referente original, em relação
as suas luminosidades e granulações, no momento em que essas são transcodificadas para outros meios? A captura fotográfica intenciona obter a semelhança de um instante do real, contudo, em suas distintas passagens por diversos meios, ocorrem
perdas e acasos que criam transformações nas imagens, que deles são acrescidas durante seu processo de criação.
2.2. Série Índia Blanca – Maria Luciana Firpo
Em minhas investigações, trabalho com imagens sobre objetos cerâmicos a partir da produção de diferentes matrizes, as de
linóleo, madeira e chapas de offset, e seus diversos processos de impressão por meio de transferências de fotografias digitais.
Meu objetivo é explorar diferentes métodos que propiciem imprimir imagens aliados a procedimentos de queima de cerâmica.
A metodologia envolve possibilidades de articular alternativas estéticas a meios cerâmicos, a partir da testagem de diferentes
procedimentos técnicos.
No contexto da arte cerâmica contemporânea, interagem diversas técnicas de transferência de imagens. Interfaces híbridas da
imagem impressa em diversos suportes são utilizadas como matrizes para a utilização de métodos de transferências alternativos, ultrapassando as fronteiras e delimitações técnicas ou tradicionais das artes visuais. Essas impressões aportam à obra
não só o caráter gráfico, mas também constroem uma poética que cruza as fronteiras disciplinares, dando, como resultado, a
criação de uma poética artística gráfico-cerâmica.
No processo de criação das obras da série India Blanca (2016), a temática indígena, sua cosmovisão e, em particular, seus
rituais, foram essenciais para a realização do vídeo performance do manto, nas cerâmicas sonoras e nas obras com transferências de imagens.
Foi criada uma experiência de interação com a obra a partir do manto utilizado para o vídeo performance, da inclusão da sonoridade de ocarinas – instrumentos de sopro pré-hispânicos – e de imagens, o que fez, também, com que ficasse evidenciada a
alteridade entre a cultura indígena e demais elementos da mesma.
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Uma performance com um manto feito com peças cerâmicas biscoitadas com diferentes queimas e entrelaçadas com costura
(Figura 3), os trabalhos remetem a ritos indígenas, embora, simultaneamente, sejam evidentes as diferenças que têm em relação a eles. Através do estudo dos povos originários, as danças, o transe provocado pelo som ou mediante alucinógenos nos
rituais xamânicos e compreender sua cosmovisão foram fundamentais no processo criativo do vídeo performance com o qual
faz com que realize uma experiência de um ritual similar as dos povos indígenas.
Regina Müller (2005) escreve em artigo relativo a sua pesquisa no pós-doutorado sobre a importância de experimentar a arte
do outro, sobre colocar-se e construir-se como outro, o que me foi possível fazer por meio da performance do manto, ritual que
me permitiu ter uma experiência de alteridade.
Figura 3 – Maria Luciana Firpo

Segundo Victor Turner (1988) um ritual é uma sequência estereotipada de atos que contém gestos, palavras, objetos, e outros
celebrado num determinado lugar com a finalidade de influenciar as forças ou entidades sobrenaturais, em prol dos objetivos
e interesses de quem o realiza. O autor descreve os vários caracteres que um ritual pode ter, dentre os quais evidencio, em meu
trabalho, o caráter contingente, o que, para Turner (1988), seria o momento de fazer frente a uma situação de crise individual
ou coletiva.
A performance do manto é uma experiência de alteridade em relação à cultura indígena em que faço uma reflexão sobre
observações da sociedade contemporânea, na qual existe um distanciamento em relação aos povos originários ou mesmo desinteresse sobre eles. Como descreve Turner (1988), o ritual com o manto serviria para fazer frente a uma situação de crise da
sociedade contemporânea perante uma identificação com a cultura indígena, sendo o manto um símbolo da cultura originária
pouco considerada pela sociedade. Serviria, também, para evidenciar o interesse em interagir de uma forma diferente com a
matéria, trazendo à tona o íntimo do processo, o diálogo que houve entre a argila e eu, que não era visto pelo espectador. No
contato visível do manto com o corpo, a cerâmica determina o significado do ritual como uma linguagem que trata das relações entre símbolos e signos e as ideias que representam. E, na performance, o manto simboliza minha profunda admiração e
desejo da existência de alteridade entre nossa cultura e a indígena e a relação emocional com a matéria.
Abordo, a partir daqui o conceito de mestiçagem, já que, nas obras referentes a esta pesquisa, há o cruzamento entre linguagens, procedimentos, formas e elementos.
Icleia Cattani, em seu livro Mestiçagens na arte contemporânea, explica que a arte, a partir dos anos 1970, passou a questionar
os paradigmas modernos e que, em 1975, começaram a surgir obras impuras, contaminadas pela justaposição de elementos
díspares. As poéticas passaram a ser marcadas pela transitoriedade, pelas migrações entre técnicas, materiais e suportes.
Passou a haver uma coexistência de múltiplos sentidos em oposição à unicidade. Em síntese, começaram a surgir, de forma
progressiva, “[…] linguagens e formas abandonadas na modernidade, acompanhadas de misturas de elementos que abrem a
mestiçagens ou hibridações” (Cattani, 2007: 22).
A partir dessas experiências, surge a necessidade de incluir a imagem nas obras, formas de cerâmica fechadas realizadas a
partir de molde desdobraram-se em reproduções de muitas imagens fotografadas na performance do manto, com diversas
matrizes, como a xilogravura, linoleogravura e offset, surgem as obras com transferências de imagem na qual constituem o
discurso da obra.
A necessidade de registrar a performance por meio de vídeo e de fotografia nasce, justamente, do desejo de, posteriormente,
transferir as imagens, para a cerâmica e, por meio de diversos processos de arte impressa e fotografia, questionar nossa relação com os povos indígenas.
Busco na imagem, assim como nas cerâmicas sonoras (Figuras 4 e 5), uma alteridade que se estabelece na performance por
intermédio do manto e das cerâmicas sonoras, que representam características indígenas.
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Segundo Cecilia Salles (2004: 38) no projeto poético a imersão do artista passa a pertencer à obra “o projeto poético está também ligado a princípios éticos de seu criador: seu plano de valores e sua forma de representar o mundo. Pode-se falar de um
projeto ético caminhando lado a lado com o grande propósito estético do artista” com esse entendimento, a imagem na obra
representa meu pensamento e sentimento sobre a cultura indígena e a riqueza que, dela, emana.
Nesta investigação sobre transferência de imagens, aprofundada no grupo de pesquisa por meio da exploração de diversos
processos alternativos, observo, também, uma coexistência da materialidade com meu pensamento, na qual a imagem na
cerâmica, proporciona uma poética gráfico-cerâmica da alteridade, da união de meu interesse pelas linguagens da gravura-cerâmica e pela cultura indígena. A mestiçagem entre forma e imagem, sonoridade e performance é um conceito importante
no meu trabalho.
Figuras 4 e 5 – Maria Luciana Firpo

As diversas experiências da gravura transferidas à cerâmica proporcionam uma outra possibilidade poética que também permite um envolvimento com as materialidades, similar a dos trabalhos descritos anteriormente. A pesquisa sobre transfêrencias requer muita investigação, já que esses processos estão aliados à queima cerâmica para que, com ela, se fixe a imagem
de forma permanente. Foram explorados processos com materiais para cerâmica, como óxidos, pigmentos e fundentes, com
medium oleoso para produção da tinta, diferentes das utilizadas originalmente nas técnicas da xilogravura, linoleogravura, litografia alternativa com offset. Surgiram obras com formas cerradas com as transferências de imagem, revisitando as cabezas
clavas - peças entalhadas e colocadas nas paredes de centros cerimoniais sagrados de culturas pré-hispânicas, representando
as transformações de seus rituais xamânicos. Nas obras apresentadas, as imagens mostram o ritual do manto na alteridade
descrito anteriormente.
2.3. Enredos desconstruídos – Vera Amaral
Esta série de trabalhos consiste em gravuras feitas a partir de procedimentos alternativos que utilizam resíduos industriais.
As investigações relacionadas a este projeto têm como intuito a utilização de meios alternativos para a criação e reprodução
de imagens na área da gravura, assim como uma preocupação com o meio ambiente, que se traduz na utilização de produtos
menos tóxicos do que os usados tradicionalmente.
Nas pesquisas feitas no atelier de gravura do curso de Artes Visuais, exploro a utilização de matrizes de papel, provenientes
de resíduos descartados por indústrias da região do Vale do Sinos/Rio Grande do Sul. A partir de materiais coletados, realizo
inúmeras experimentações práticas, nas quais percebo um envolvimento intenso de construção e reconstrução de matrizes efêmeras, pois, para fazê-las, os materiais foram dobrados, amassados, rasgados, colados, costurados, sobrepostos e
justapostos. Assim, as imagens resultantes desses desdobramentos e de repetições de impressões sobre diferentes papéis
- esses igualmente oriundos de restos rejeitados que, com as marcas e grafias a eles sobrepostas, ora em densidades, ora em
sutilezas, adquirem uma nova vida - apresentam questões relacionadas a tramas e entrelaçamentos. Surgem, daí, as séries
denominadas Enrolados, Escrituras, Suturas e Desconstruções (Figuras 6 e 7).
Ao mesmo tempo, enquanto crio, coloco vários questionamentos: Como articular as ideias no papel? Qual papel? Como criar
matrizes com restos de papel? Retomo o papel como objeto, como script – texto – escrita, ou talvez, relaciono tudo isso, como um
propósito de vida, em um trabalho autoral. Assim, o papel poderia ser um personagem, um resgate, um repensar sobre essas sobras
que, um dia, já foram árvores, oxigênio, vida!
É um processo de criação ancorado no imaginário de um espaço experienciado, no qual procuro ressignificar os diferentes
papéis assumidos pelo ser humano. Ou, como diz o pensador Gaston Bachelard (2008: 18), “a imaginação é a faculdade de produzir imagens. […] O espaço percebido pela imaginação não pode ser o espaço indiferente entregue à mensuração e à reflexão
do geômetra. É um espaço vivido”. Ao ser tocado pela matéria “o espaço da intimidade e o espaço do mundo tornam-se consoantes. […] Essa coexistência das coisas num espaço que duplicamos com a coexistência de nossa existência” (Bachelard,
2008: 207). Na pluralidade poética, a profundidade e a mutabilidade do mundo e das relações entre o ser e as coisas, podemos
nos reconhecer e dar um outro sentido à vida através da arte.
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Figuras 6 e 7 – Vera Amaral

2.4. Da série Paisagens veladas – Dionatan Batirolla
Este estudo revisita minha produção artística mais recente, cujo mote são lembranças pessoais re-presentificadas, um conjunto de pinturas denominado “Da série Paisagens veladas”, tencionando à construção de imagens que dialogam com a memória.
Em tempos acelerados e de muita informação, às vezes frívola e compactada, torna-se muito difícil rever ou mesmo ver o que
nos é mais caro. Muitas lembranças perdem-se em meio à confusão diária, não sendo ressignificadas, não passando pelo crivo
de nossas reflexões. Assim, por considerar necessário à minha formação tanto pessoal quanto acadêmica trabalhar em cima
de memórias, produzi há um ano o conjunto de pinturas “Da série Paisagens veladas”. Nessa série, discuti questões pertinentes
à memória e também à paisagem, entrelaçando seus possíveis significados.
Ao refletir sobre a re-presentificação de memórias, à moda de Fernando Catroga (2015), concomitantemente à produção de
imagens, pude conferir a ideia de memória à paisagem. Apresento, a seguir, minha produção a partir dessa nova perspectiva. A
fim de subsidiar a discussão sobre esses trabalhos, tomo como conceito de memória a tese de Henri Bergson (1896).
Quão difícil é caminhar sem perceber a paisagem ao redor e mesmo a distante – a memorial? Perceber, enquanto sinônimo de
entender, traz consigo a necessidade, no caso da paisagem, de ver. A paisagem vista anteriormente serve sempre de referência
à leitura de novas paisagens, assim como à construção de paisagens interiores e pictóricas.
No entanto, a paisagem em si simplesmente não existe, ela depende do olhar de quem a vê. Paisagem é conceito, antes de mais
nada. Associado à ação de ver há todo um processo mnemônico e de buscas referenciais, tanto culturais quanto em imaginários particulares. Sobre isso, Régis Debray (2003: 78) afirma que
“A paisagem é resultado da ação de uma cultura sobre um dado meio físico. ‘A paisagem é interna, existe apenas em nossas
almas…’ Não. É um exterior revisado, refeito por uma alma, mesmo sendo verdade que a paisagem não é uma coisa, mas sim
uma relação com as coisas. Relação com a presença das coisas, com seu ser-em-si”.
Cabe a quem pensa a paisagem diferenciá-la de seu espaço geográfico. Paisagem e local distanciam-se à medida em que há
cargas simbólicas sobre o local, tornando-o assim uma paisagem. Logo, a paisagem passa a existir a partir da significação de
determinado local. É nesse distanciamento que se torna perceptível a correlação entre paisagem e local, a paisagem necessita
de um local originário, mas a recíproca não é verdadeira: o local existe sem a paisagem, pois essa é apenas uma construção,
ora pessoal, ora coletiva. Porém, o local sem paisagem/paisagens é aquele que ninguém conheceu e valorou.
Entretanto, quando novos significados são atribuídos a certo local, ofuscando-o, sua reivindicação material torna-se apenas
um elemento a ser considerado durante sua leitura como paisagem. Simon Schama (1996: 70) considera que
“Paisagem é cultura antes de ser natureza; um constructo da imaginação projetado sobre mata, água, rocha. No entanto, cabe
também reconhecer que, quando uma determinada idéia de paisagem, um mito, uma visão, se forma num lugar concreto, ela
mistura categorias, torna as metáforas mais reais que seus referentes, torna-se de fato parte do cenário”.
Nesse contexto, em que paisagem e local são ideias difusas e também em amálgama, apresento meu trabalho artístico. Nasci
em Porto Lucena-RS e vivi à época de minha infância na localidade de Linha Borboleta. Faço de minha terra natal o local e a
paisagem de meus trabalhos.
No tocante à minha poética, o local é ressignificado através da memória para, dessa maneira, tornar-se paisagem. Pois, assim
como Debray (2003: 78) afirma, “a paisagem não é o sítio, que é um patrimônio a ser conservado, imutável”; mas sim o local
mutável e mesmo mutante, que quando revisitado já não é mais o mesmo. Em outras palavras: o sítio é – deveria ser – imutável, mas a paisagem agregada a ele nunca será imutável.
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Por mais que o local de Linha Borboleta, sua caracterização espacial, tenha sofrido significativas modificações devidas, principalmente, ao êxodo rural – incessante desmantelador das comunidades interioranas – seu patrimônio sociocultural permanece nas lembranças de dezenas de famílias e incontáveis indivíduos. Agora já não é mais local, tornou-se paisagem… tornou-se,
afinal, memória enquanto paisagem.
O trânsito ininterrupto de famílias – em idas, vindas e outros retornos – pelo estado do Rio Grande do Sul, redesenhou e ainda
redesenha suas fronteiras culturais. Vivo, atualmente em Novo Hamburgo, distante 550 quilômetros de Porto Lucena, ou seja,
atravessei “n” fronteiras culturais para, a partir desse caminho, propor pictoricamente meu pertencimento, não à minha atual
casa, mas à de minha infância. Segundo Moacir dos Anjos (2005: 12)
“A interconexão progressiva entre localidades diversas provoca […] a corrosão gradual das fronteiras simbólicas que as apartam e, consequentemente, as limitam, forçando cada comunidade a refazer, contínua e criticamente, seus laços imaginados
de pertencimento”.
Contudo, ao exteriorizar meu pertencimento afetivo a Linha Borboleta, proponho-me ressignificar esse local, atribuindo-lhe as
qualidades necessárias a uma paisagem pelo mérito da memória, pois minha terra natal vem à tona em lembranças, hoje vinculadas às minhas pinturas. A pintura, assim como a memória, vela camada a camada seu/s passado/s, ou seja, à medida em
que o local é revisitado, a paisagem revista e todo processo mnemônico/criativo suscitado, vela-se novamente sua/s essência/s. O ato de velar, na pintura, constitui-se em prerrogativa e, assim, é também na especificidade da memória, que, enquanto
paisagem é velada para manter ora lembranças muito pessoais, ora segredos familiares.
Sylvia Werneck (2011: 47) ao falar da memória como mote artístico considera que “o cultivo da memória é, acima de tudo,
uma busca de reafirmação do que o passado significou. Serve a uma busca pessoal de aprendizado, de repertório para o porvir
ou até mesmo uma advertência sobre os perigos do esquecimento”. Logo, todo repertório a que se recorre quando da criação
também ressignifica. Ressignifica-se o local, tornando-o paisagem; ressignificam-se as lembranças, tornando-as repertório a
repensar; ressignifica-se novamente a memória, tornando-a, agora, a paisagem.
O conjunto de pinturas “Da série Paisagens veladas”, apresentado em sua íntegra na banca de meu bacharelado em Artes Visuais, Universidade Feevale, no primeiro semestre do ano de 2016 (Figura 8) e em parte na exposição Formandos Artes Visuais
2016, realizada entre janeiro e março deste ano na Pinacoteca Feevale (Figura 9), evidencia minha preocupação com questões
vinculadas principalmente à sustentação de argumentos e provocações artísticas sobre memória e paisagem. Por que não da
memória enquanto paisagem?
Figuras 8 e 9 – Dionatan Batirolla. Da série Paisagens veladas (2016)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experimentações realizadas ao longo desta etapa da pesquisa resultaram em uma produção de imagens que envolveu
processos híbridos com diferentes meios e linguagens. No transcorrer das produções de cada participante, em suas especificidades, pudemos constatar algumas aproximações, como por exemplo, entre os trabalhos de Lurdi Blauth e de Maria
Luciana Firpo, ambas, em seus processos, produzem matrizes com chapas de offset, porém, Blauth grava imagens para serem
impressas como litografias e Firpo utiliza suas matrizes para transferir imagens sobre objetos cerâmicos, que são queimados
em altas temperaturas. Por outro lado, Vera Amaral trabalha com a materialidade de papéis descartados que passam pela
tecnologia industrial, criando matrizes com o próprio papel, cujas imagens retornam pela impressão sobre o suporte papel. E
Dionatan Batirolla, em suas pinturas, trata a imagem como mediação entre a realidade visível e a memória.
Neste estudo, portanto, articulamos questões relacionadas com a pesquisa em arte e sobre arte, que é caracterizada pela
inter-relação simultânea entre a prática e a teoria. As produções analisadas enfocam as experiências e processos individuais,
em suas especificidades e indagações, mediadas pela inter-relação de meios convencionais e de meios tecnológicos para a
criação de imagens.
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RESUMO
Observando os processos de convergência que emergem no contexto da cultura contemporânea, o presente artigo tem como
objetivo discutir as relações entre livro aplicativo e jogo, em uma perspectiva da experiência do leitor-jogador. Parte-se da hipótese de que, no contexto da produção de narrativas que se propõem a associar recursos literários, audiovisuais e estratégias
de gamificação, por se tratarem de produtos híbridos e em processo de consolidação, é possível observar tensões de ordem
sintático-semânticas inscritas em sua materialidade, apontando para experiências que, longe de alcançarem o encantamento,
antes se fixam no deslumbramento midiático, tensionando as concepções de leitor modelo e empírico. Para essa discussão,
enquanto aporte teórico, o artigo aproxima conceitos trabalhados por Chartier, Dewey, Eco, Mitchell e Flusser, tomando como
objeto empírico, para fins de análise, o livro-aplicativo The Silent History. Como resultado da análise, demonstra-se que o caso
selecionado evidencia as referidas tensões, na medida em que a sintaxe dada através da interface gráfica suscita, a priori, uma
experiência mais próxima dos pressupostos da cultura digital mas que, do contrário, não é alcançada quando se observa a
manutenção de estratégias de interação antes ancoradas na cultura massiva, tal como a participação mediada. Dessa análise,
então, infere-se que essas tensões resultam do fato de que o fenômeno da convergência, sobretudo envolvendo os livros, está
em processo e, nesse sentido, compreende-se essas tensões como naturais de toda e qualquer recente tecnologia e suas
produções.
Palavras-chave: cultura digital; experiência; livro aplicativo; jogo; protocolos de leitura.
1. LIVRO E JOGO: ENTRE POSSÍVEIS
A relação entre os produtos culturais livro e jogo, muito embora não seja um fenômeno novo, encontra terreno fértil para
o alargamento de seus entrelaces no contexto da cultura digital. A chamada cultura da participação (JENKINS, 2006),
propiciada pela lógica interativa e conectada dos atuais artefatos tecnológicos, vem promovendo mudanças significativas
nos referidos objetos – de maneira paradigmática na instância do livro – e, consequentemente, nas experiências por estes
promovidas.
Ademais, para além da ruptura da tradicional materialidade livresca, que por séculos teve o papel como suporte principal, essas transformações apontam para a possibilidade de interação e produção colaborativa de conteúdos em rede, transformando
o até então leitor em leitor-sobrescritor. Destaca-se que optou-se pelo termo leitor-sobrescritor com o intuito de fazer referência ao leitor contemporâneo que, antes, é convocado à colaborar com a tessitura mesma da obra. A noção de sobrescrição é
aqui derivada do pensamento de Flusser (2010) e concebida como uma ação que resulta em escritas fugazes aplicadas em
superfícies, tal qual as produções que se veem hoje.
Notadamente, além da popularização dos jogos móveis locativos, tem-se observado que a lógica própria dos games tem invadido, cada vez mais, múltiplos espaços, originando o que se tem denominado de gamification ou gamificação. A incorporação
de mecânicas dos jogos, em maior ou menor grau, em atividades cotidianas, como na educação, na publicidade e mesmo no
livro, tem sido utilizadas como estratégias para o engajamento dos sujeitos envolvidos. Conforme afirmou Fardo (2013, p.2)
a gamificação pressupõe a utilização de elementos encontrados nos jogos – como o tipo de narrativa, a lógica do sistema de
feedback e de recompensas, objetivos e regras claras, níveis, entre outros –, em outras atividades com a finalidade de tentar
alcançar o mesmo grau de envolvimento e motivação que geralmente se encontram nos jogadores quando em interação com
jogos tidos de qualidade.
Diante do breve cenário exposto e, ainda, frente à observância de processos de convergência próprios do atual cenário cultural,
o presente artigo visa discutir as relações entre livro-aplicativo e jogo em um contexto da experiência do leitor-jogador. O texto
parte da hipótese de que, no horizonte da produção de narrativas que se propõem a associar recursos literários, audiovisuais
e, principalmente, estratégias de gamificação – por se tratarem de produtos híbridos e em processo de consolidação –, é possível observar tensões de ordem sintático-semânticas inscritas em sua materialidade, apontando para experiências que, longe
de alcançarem o encantamento, antes se fixam no deslumbramento midiático, tensionando as concepções de leitor modelo
e empírico (ECO, 1986). De outra maneira, parte-se da hipótese de que o livro analisado não incorpora muitos dos recursos
de interação, já bastante praticados no âmbito de outros produtos da cultura, como nos jogos, reforçando, assim, o citado
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conflito, denunciando, na sua própria matéria, dissonâncias entre as estratégias previstas e seus modos de apresentação nas
interfaces gráficas, promovendo impactos no âmbito da experiência.
Para tanto, as discussões tomam como aporte teórico as ideias trabalhadas por Chartier (2011), quanto aos protocolos de
leitura, bem como o conceito de leitor modelo proposto por Eco (1986, 1994), a noção de experiência em Dewey (2010), além
de algumas perspectivas de Mitchell (1987), em especial, as noções de imagem material e imaterial e, ainda, Flusser (2010)
acerca da ideia de prescrição1 e sobrescrição. Além da revisão bibliográfica, elegeu-se o livro-aplicativo The Silent History para
fins de análise e exemplificação dos conflitos ora citados. Isto posto, importa ainda registrar que o critério de seleção do objeto
empírico partiu, fundamentalmente, do fato de que o mesmo se configura enquanto um livro transduzido2 (FLEXOR, 2012) e
que pressupõe a incorporação, em sua materialidade, de aspectos de outros produtos resultantes da cultura digital, no caso
aqui enfocado, os jogos eletrônicos. Incorporação que implica em um processo de convergência que, como será demonstrado
na análise, é locus privilegiado de observação dos conflitos sintático-semânticos que definem, por ora, a experiência do leitor-jogador.
Por fim, faz-se relevante ressaltar, também, que as discussões propostas observam a modalidade dos livros digitais denominados de livros-aplicativos (appbooks), excluindo os reconhecidos como livros-arquivos, uma vez que estes últimos referem-se
aos livros digitais, geralmente, disponibilizados em formato PDF ou ePUB e que resguardam estruturalmente conformações similares ao livro impresso. A escolha foi motivada, notadamente, porque quando comparados aos livros-arquivos, os appbooks
não se restringem a formatos nem marcadores indiciais da cultura impressa (FLEXOR, 2012, p. 75). Não interessam a esta
investigação, os livros-arquivos que – quer no nível formal, estrutural ou do conteúdo –, mantêm, em grande medida para com
o impresso, vinculações que remetem à experiência de leitura já consolidada pela cultura livresca. Enquadrando-se no universo
dos softwares, os livros-aplicativos incorporam o mesmo potencial de desenvolvimento dos jogos eletrônicos ou demais aplicações voltadas ao uso/produção de conteúdo multimídia, dialogando, em tese, com as linguagens e possibilidades trazidas
pelos atuais meios, figurando enquanto terreno fértil para se examinar a problemática exposta.
O livro-aplicativo analisado, então, foi tomado como ilustração de um cenário que antes parece apontar para uma transição,
um processo marcado por tensões e contradições típicas de um campo que se adapta às recentes demandas. De outra maneira, através do appbook em questão, objetiva-se evidenciar que mesmo aquelas produções que parecem consonantes com a
cultura digital – distanciando-se das estruturas visuais do livro impresso e já adotando lógicas estruturais mais condizentes
com as demandas atuais –, ainda parecem resistir aos pressupostos da cultura digital, oferecendo, por exemplo, um nível
de participação do leitor que é, necessariamente, controlado pelo autor, de outra maneira, mantendo-se ainda ancorado em
modelos anteriores.
2. SOBRE OS PROTOCOLOS, A EXPERIÊNCIA
Em seu livro “Práticas da leitura”, Chartier (2011) ponderou acerca da relevância da materialidade livresca e sua implicação
para a experiência do ler. Observou, outrossim, os vestígios previstos na objetualidade que são endereçados a um leitor modelo (ECO, 1986), por ele denominado leitor ideal. A esse respeito, Cordeiro também (2001) pontuou que não existe texto fora
do suporte que permite sua leitura (ou escuta) e também fora da circunstância na qual é lido (ou ouvido). Nessa perspectiva,
Chartier (2011) observou, então, dois tipos de protocolos, o do autor e o do editor que, por sua vez, se conformariam em índices
dirigidos ao leitor e que orientariam, assim, a experiência de leitura. Para esse autor (CHARTIER, 2011), os atos de leitura dão
aos textos significações plurais e móveis e são conduzidos por protocolos de leitura depositados no objeto lido, não somente
pelo autor que carrega a matéria a ser lida de índices que apontam para a compreensão ensejada por quem escreve, como
também pelo editor que, através das conformações de apresentação da matéria a ser lida, de modo similar, também imprime
índices que orientam os modos de ler.
Aponta-se como mais relevante, entretanto, para as discussões aqui apresentadas, os protocolos de edição – aqueles vestígios que se referem à forma de organização visual do objeto –, uma vez que objetiva-se, justamente, reconhecer conflitos que
se conformam a partir de uma orientação sintática, pois dada como visível na matéria. Cabe registrar ainda, muito embora não
seja o foco em questão, que esses protocolos, quando observados à luz da cultura digital, sofrem transformações, fazendo
perceber novos atores que – como os próprios leitores que produzem conteúdo, por exemplo –, endereçam vestígios e interferem na experiência de leitura. Mais além, quando se reconhece o livro-aplicativo como exemplo de prescrição, identifica-se a
colaboração do programador que, igualmente, endereça vestígios que interferem na experiência.
No que diz respeito à dimensão sintática da matéria a ser lida, nota-se que as imagens técnicas assumem papel preponderante
frente aos sistemas interativos, servindo-lhe como elemento primeiro e motivador do acesso à matéria livresca e às interações
previstas no objeto. Nesse contexto, como vestígios que indicam os modos de leitura, a imagem material (picture), conforme
foi especificado por Mitchell (1987), carrega em si os affordances previstos no objeto, capazes de produzir aquilo que ele deno-

1. Prescrições, segundo Flusser (2010), referem-se ao programar, à linguagem binária que se dirige às máquinas.
2. De acordo com a autora, o conceito de transdução, para o campo da física, pressupõe a conversão de um tipo de energia em outro. Dessa forma, a energia
enquanto informação passa de um estado para outro garantindo o fluxo do processo. De modo análogo à energia hidráulica que se transforma em elétrica
ou o signo e o processo da semiose, o livro enquanto informação carece de uma abordagem que lhe permita transitar no ciberespaço e ser convertido em
informação compatível com os diversos dispositivos de acesso, sejam eles tecnológicos ou psicotecnológicos.
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mina de imagem imaterial (image). De acordo com esse autor (MITCHELL, 1987), o diagrama taxionômico da imagem é dividido
entre as imagens materiais e imateriais3. As primeiras dizem respeito àquelas que podem ser vistas em suportes materiais – e
que podem ser impressas em uma página, por exemplo –, e as imagens imateriais, por sua vez, são aquelas que surgem na
mente como fantasias, sonhos, memórias ou mesmo imagens que surgem na mente de um leitor enquanto lê, fazendo-o visualizar cenas ou mesmo fazendo-o antever ações, neste caso, dos sistemas interativos. Nota-se, então, que é entre as imagens
materiais e imateriais que se conforma a frustração que alguns desses objetos livrescos ensejam, uma vez que, como citado,
em alguns casos, como no objeto analisado a seguir, a sua materialidade (imagens materiais) promete e suscita imagens imateriais (como antevisões) que não são alcançadas na experiência em si.
Posta a relevância dos protocolos de edição na conformação das interfaces gráficas e, em especial das imagens, cumpre
observar também uma certa miríade de livros-aplicativos disponíveis no mercado. É possível verificar um certo trajeto evolutivo que, em primeira instância, observados os aspectos dados pela visualidade através das interfaces gráficas, podem ser
reconhecidos a partir de três estágios, a saber o de transposição, transfiguração e transdução (FLEXOR, 2012). Importa a esta
investigação, especialmente, o terceiro estágio, uma vez que esses livros se aproximam mais dos pressupostos da cibercultura, com vínculos, preponderantemente, menos icônicos na relação com as versões impressas, ao contrário do primeiro estágio,
o de transposição, em que os livros digitais simulam o aspecto visual dos impressos. De outra forma, são livros que abdicam
da semelhança qualitativa e da recorrência de movimentos miméticos em relação às produções de momentos culturais anteriores. Diferentemente do segundo estágio, o de transfiguração, em que se observa uma dada tendência à desconfiguração das
estruturas tradicionais do livro e o deslocamento da referencialidade imagética para outros objetos não livrescos e naturais
das culturas de massa e das mídias (SANTAELLA, 2003), nos livros tidos como transduzidos reconhece-se modelos de acomodação e apresentação da matéria livresca que tendem a um distanciamento do vínculo qualitativo-icônico do livro impresso.
Trata-se, portanto, de uma categoria de livros mais pertinente aos paradigmas da participação, da multilinearidade e constante
atualização instaurados pela cibercultura.
Frente a esse trajeto evolutivo, observa-se que à medida que as produções livrescas contemporâneas descolam-se das
referências anteriormente consolidadas culturalmente, a dimensão da visualidade é que, justamente, lastreia o vínculo
leitor-livro, sustentando, inclusive, a ideia de livro que vem se transformando, processualmente, em nossa cultura. Os dispositivos interfaciais assumem papel relevante, dada a tangibilidade da matéria livresca, contribuindo para o estreitamento
entre o ambiente virtual e o leitor, diluindo as barreiras perceptivas, promovendo uma experiência que parece estabelecer
o contato direto com a informação (ROCHA, 2010). São justamente essas interfaces ou os modos de presentificação da
narrativa frente ao leitor que promovem o vínculo simbólico da ideia de livro. As tecnologias interfaciais avançam, assim
como as linguagens caminham de mesmo modo, descolando, aos poucos, as referências anteriores dos repertórios dos
leitores contemporâneos.
Observa-se que são notadamente esses tipos de livros-aplicativos, em estágio de transdução – como é o caso do objeto empírico em análise –, que normalmente se abrem a processos de convergência, incorporando estratégias gamificadas em sua
lógica de funcionamento. Vê-se, então, uma série de produções livrescas, principalmente voltadas para o universo infantil,
que buscam agregar em sua narrativa, por exemplo, desafios e missões que, ao serem cumpridos, geram recompensas. Essas
estratégias, como mencionado, são adotadas na tentativa de ampliar a experiência do sujeito, mobilizando-o e engajando-o
em uma atividade lúdica e prazerosa.
No cenário das produções contemporâneas de livros-jogos, observa-se, no entanto, como no exemplo que será detalhado a
seguir, que nem sempre o encantamento (ROCHA, 2004) é alcançado, vinculando-se muito mais a uma perspectiva de deslumbramento, posto que de efeito momentâneo, de rápida obsolescência.
A esse respeito, cabe destacar as mudanças promovidas pelas interfaces gráficas e seus desdobramentos na inversão hierárquica entre a predileção verbal e a visualidade. A evolução dos hardwares – e a complexificação das tarefas por estes
realizadas – demandou também a atualização dos modos de apresentação das interfaces gráficas, no sentido de manter a
experiência de encantamento, promovendo um maior nível de atenção e permanência do usuário (ROCHA, 2010). Se foram
as interfaces gráficas que aproximaram o usuário do sistema, tornando possível os diálogos impróprios (ROCHA, 2010) entre
sistemas e humanos não especialistas, os atuais gadgets contam com a articulação entre diversos dispositivos interfaciais
que contribuem para o estreitamento entre o ambiente virtual e o espaço do usuário, minorando as barreiras perceptivas que
separam essas duas dimensões.
Acerca do aspecto relativo ao deslumbramento midiático, acima especificado, observa-se que essa questão tende a acontecer,
notadamente, pela inscrição de vestígios ou protocolos de edição que suscitam o conflito sintático-semântico em discussão,
frustrando a experiência mesma do interator. Conforme afirmou Dewey (2010), a noção de experiência passa por compreendê-la como elástica, com fronteiras indefinidas, sendo possível, desse modo, entendê-la vinculada e dependente de outras em
uma espécie de teia de relações imersas em um contexto. Assim, a citada frustração parece ser alcançada também porque
cada nova experiência é antes intermediada por experiências anteriores que acabam por promover uma dada antevisão –
como inferências que geram expectativas –, como será discutido a seguir.

3. O autor pontuou que a oposição “material/imaterial” é uma conveniência para auxiliar na distinção picture/image, já que os dois lados são, em última instância, “materiais”, no sentido de que a imagem mental, por exemplo, precisa da mente-corpo do observador como suporte material.
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3. UM OLHAR SOBRE THE SILENT HISTORY
Com o intuito de pôr em operação as premissas expostas anteriormente, propõe-se um exercício de análise do livro-aplicativo
The Silent History (TSH). Nesta aproximação com o objeto empírico, o foco recai sobre as estratégias materializadas nesta obra
que, por um lado, são decorrentes das potencialidades oferecidas pelas características do meio digital e, por outro, ensejam
uma experiência de participação do leitor, convocado a contribuir com a composição da narrativa. A análise proposta busca
apontar as tensões sintático-semânticas inscritas no objeto que se configuram como promessas de interação e participação
ensejadas pela experiência prévia com outros produtos culturais e que não se cumprem, ao menos não em toda a potencialidade oferecida pelo meio.
À título de apresentação, pode-se dizer que The Silent History é uma narrativa literária de ficção científica, apresentada na forma de uma série de testemunhos em primeira pessoa dos personagens que habitam o mundo ficcional, cuja premissa básica
reside no fato de que, por volta do ano de 2010, crianças começam a nascer sem a habilidade da linguagem. Essa estranha
condição que é vetor da narrativa – cuja epidemia rapidamente se espalha –, desdobra-se na mobilização de pais, instituições médicas, escolares, científicas e governamentais para lidar com essas pessoas que não se expressam ou comunicam
verbalmente. A certo ponto de desenvolvimento da história, os personagens, denominados silents, passam a se organizar em
comunidades, com cultura e instituições próprias. Por fim, é descoberta a cura para a condição e os testemunhos de alguns
portadores da desordem passam a integrar a narrativa.
A história central é portanto apresentada ao leitor através desses testemunhos em primeira pessoa (Figura 1). Como extensões da narrativa central, a obra dispõe de um campo onde são inseridos os field reports (Figura 2), trechos da história produzidos por leitores-colaboradores ao redor do mundo, vinculados a coordenadas de geolocalização e que somente podem ser
acessados, por outros leitores, no mesmo ponto geográfico em que foram produzidos.
Figura 1: tela de apresentação dos testemunhos do livro-aplicativo TSH.
Figura 2: tela de apresentação dos field reports do livro-aplicativo TSH.

Fonte: acervo dos autores

Enquanto um livro em estágio de transdução, no que diz respeito à dimensão da visualidade, The Silent History, em boa
medida, se afasta dos modos tradicionais de apresentação do objeto livro impresso. As duas estruturas que desdobram
a história, testimonials e field reports, são dados ao leitor na forma de dois sistemas visuais distintos, embora interconectados. Na seção superior da interface gráfica (Figura 3), que é dada a ver/ler, círculos subdivididos em feixes dispõem
temporalmente os testemunhos da narrativa principal que, por sua vez, compreendem o espaço de tempo que vai de 2011
a 2044, dividido em seis blocos com vinte testemunhos cada. Na seção inferior da interface (Figura 4), um mapa informa a
localização atual do leitor, bem como os pontos do espaço geográfico nos quais é possível acessar as extensões produzidas
pelos leitores-colaboradores.
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Figura 3: tela de abertura – parte superior apresentada na interface gráfica – do livro-aplicativo TSH.
Figura 4: tela de abertura – parte inferior apresentada na interface gráfica – do livro-aplicativo TSH.

Fonte: acervo dos autores

Nota-se, portanto, que a experiência da narrativa, naquilo que ela remete aos modos tradicionais de leitura, está ancorada, sobretudo, na relação com a temporalidade. A estruturação temporal da narrativa é linear, cronológica, tanto no que diz respeito à
sucessão dos acontecimentos narrativos (não há flashbacks, nem flashfowards significativos4), quanto no que toca à experiência de leitura ensejada pela aplicação, uma vez que os testemunhos só são disponibilizados após o acesso do trecho anterior.
Além disso, vale lembrar que originalmente a obra foi disponibilizada na forma de uma narrativa seriada, sendo aportado um
testemunho por dia, durante um período de seis meses5.
Nessa dimensão, a participação evocada pela estrutura formal se assemelha em muito a formas já conhecidas e assentadas no
universo das narrativas seriadas contemporâneas, a exemplo das séries televisivas, das novelas gráficas e mesmo dos folhetins, fundadores dessa tradição. Trata-se, neste caso, de uma convocação de atividade em nível do acompanhar. Movido pela
curiosidade em conhecer mais do universo narrativo, em saber de que maneira a história evolui, em ampliar sua familiaridade
e relação afetiva com os personagens, o leitor acessa, dia após dia, os fragmentos narrativos que o aplicativo disponibiliza, de
maneira homóloga ao procedimento adotado por uma novela. Pensando na experiência possível de um leitor que tem contato
com essa obra atualmente, quando a narrativa central já está integralmente disponível para a leitura, o movimento de acessar
os sucessivos testemunhos, em muito pouco se distancia de um avançar por capítulos, senão na dimensão da visualidade e
da gestualidade.
Encontra-se aqui, portanto, um conflito entre aquilo que a obra prenuncia – no plano sintático – e o que provoca, na dimensão
da experiência. The Silent History se afasta da lógica formal da cultura do livro impresso e se apropria de uma sintaxe que é
típica do universo das aplicações. Apesar disso, como argumentado anteriormente, no plano da pragmática trata-se de uma
obra, em muitos aspectos, ancorada na cultura massiva, tendendo, dessa forma, a frustrar o leitor em sua experiência.
Embora seja necessário relativizar qualquer tendência à adesão a uma lógica da ruptura absoluta – o que é possível analiticamente identificando os elementos que mantém o vínculo com a tradição até mesmo em um caso de livro digital considerado
inovador – é profícuo igualmente observar em quais aspectos e através de quais estratégias um produto particular pode
ensejar um novo modelo de experiência de leitura. No caso analisado, é através das colaborações nos field reports, os relatos
de campo, que The Silent History tende a se aproximar do horizonte de potencialidades de uma lógica do jogo. E no que toca
à dimensão das estratégias que convocam o leitor a participar do processo de escrita, observa-se que esta experiência está
fundada, nessa obra, numa relação com o espaço geográfico.

4. Com exceção do prólogo, disponível na introdução do livro, que remete o leitor ao final da história, já em 2044.
5. Originalmente, The Silent History é uma narrativa seriada cujos trechos foram diariamente disponibilizados entre 1 de outubro de 2012 e 19 de abril de 2013.
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A dimensão da participação efetiva do leitor, que é quando o livro se aproxima de estratégias de gamificação, ocorre em dois
níveis. Um primeiro nível encontra-se na possibilidade do leitor mover-se nos espaços urbanos em busca dos relatos de campo
produzidos por outrem. A regra básica do jogo, neste caso, é que o leitor (e seu dispositivo de leitura conectado em redes de
geolocalização) deve estar fisicamente presente no local em que o relato foi agregado à plataforma para ter acesso a esse
conteúdo. Essa estratégia está presente em jogos móveis locativos, nos quais o espaço físico se funde ao espaço eletrônico,
deixando de ser um plano de fundo do jogo para se tornar elemento constitutivo da experiência lúdica. Como afirmou Lemos
(2010):
“Para os jogos móveis locativos (JML), a localização faz parte do jogo e é decisiva para a jogabilidade. Neles, o círculo mágico
opera alterando a função do lugar e sua temporalidade, tendo, no entanto, que reconhecer e negociar com o espaço físico onde
o jogo se passa […]. Os JML criam um espaço-tempo com propriedades computacionais integradas ao espaço físico, produzindo uma forma lúdica de uso temporário do espaço a partir de relações estabelecidas entre os jogadores, os dispositivos
tecnológicos, o espaço físico e o espaço eletrônico.” (LEMOS, 2010, p. 62)
Em TSH, essa negociação é demandada tanto do leitor-sobrescritor, que elabora seu relato e deve, como regra, incorporá-lo à
plataforma naquele ponto do espaço em que ocorre a sua narrativa, como do leitor que, em busca de expandir sua experiência
com o universo dos silents, sai à caça, nos espaços urbanos, de fragmentos que ampliem sua fruição e conhecimento sobre a
história.
A dimensão participativa e imersiva se evidencia quando o sistema permite que os leitores aportem produções literárias através dos field reports, que incorporam nas narrativas aspectos da localidade às quais foram vinculados através de coordenadas
de geolocalização. Trata-se de uma abertura que tensiona relativamente os lugares convencionais de leitor e autor, que convoca a uma experiência colaborativa e que remete, em certa medida, à experiência ensejada por jogos de mundo aberto nos
quais o usuário é responsável por construir universos ficcionais. Aproxima-se, ainda, da produção de fanfics, uma vez que a
escrita das extensões demanda um conhecimento prévio, uma disposição para o engajamento e um envolvimento afetivo com
o produto que se assemelha àqueles encontrados nas experiências dos fãs.
Por outro lado, essas produções dos leitores-sobrescritores constituem-se efetivamente de extensões de uma narrativa que é
por elas enriquecida, mas que existe previamente e funciona de maneira autônoma. Não se trata de um convite à construção,
mas de uma possibilidade de ampliação da experiência com a história e seus personagens. Além disso, o processo de incorporação dos relatos ao livro é mediado. Os leitores-sobrescritores submetem seus relatos à apreciação – enviando-os por
email, uma estratégia pouco orgânica do ponto de vista da plataforma do livro –, que são examinados pelos autores da obra e
podem ou não ser aceitos. Diferentemente da experiência das fanfics, em que os fãs buscam canais outros para disponibilizar
suas produções e interagir com a comunidade engajada no seu universo de apreço, o preço a ser pago para ter sua criação
incorporada à narrativa, em The Silent History, é submeter-se ao crivo dos criadores, que parecem pouco dispostos a “abrir
mão” do controle da obra.
Como produto híbrido, que nasce na intersecção de diferentes campos da produção cultural – o campo literário e o campo
dos jogos e aplicações –, The Silent History evidencia, na sua superfície, uma série de conflitos derivados da digitalização da
cultura. A cultura digital se conforma como processo em curso, permeada por transformações e relutâncias, num devir que se
presentifica nos produtos na forma de estratégias que ora incorporam as potencialidades oferecidas pelo avanço tecnológico,
ora denunciam estruturas sociais resistentes, a despeito das possibilidades materiais. Esse conflito fica muito claro ao se examinar o tipo de participação a que o leitor-sobrescritor é convocado – uma participação que só ocorre mediante submissão,
mediação e autorização –, atendendo antes aos interesses dos autores (de fato, socialmente reconhecidos como tais) e não
daqueles que experimentam a narrativa.
Este descompasso é também derivado do fato de que o leitor carrega, para a fruição, suas percepções e aprendizagens acumuladas no contato com outros produtos culturais, acionando aquilo que Eco (1986) chamou de enciclopédia e que Dewey (2010)
já sinalizava como próprio da experiência, que é contínua e elástica. Remonta também à noção de horizonte de expectativa
em Jauss quando o autor registra que a “obra que surge não se apresenta como novidade absoluta num espaço vazio, mas,
por intermédio de avisos, sinais visíveis e invisíveis, traços familiares ou indicações implícitas, predispõe seu público para
recebê-la de uma maneira bastante definida. Ela desperta a lembrança do já lido, enseja logo de início expectativas quanto a
“meio e fim”, conduz o leitor a determinada postura emocional e, com tudo isso, antecipa um horizonte geral da compreensão
vinculado, ao qual se pode, então — e não antes disso —, colocar a questão acerca da subjetividade da interpretação e do gosto
dos diversos leitores ou camadas de leitores.” (1994, p. 51).
Se os protocolos de leitura, naquilo que o livro estabelece como promessa de experiência no plano sintático, não correspondem aos sentidos prováveis, no plano semântico, quebra-se o pacto de leitura (ECO, 1996) e o único efeito possível dessa
relação, no plano pragmático, parece ser a frustração.
Ao entrar em contato com o sistema visual de The Silent History estabelece-se um determinado horizonte de expectativas –
que tem como base experiências prévias com aplicativos, jogos e sistemas informacionais que não têm relação direta com o
livro impresso – sobre o que deve ser a obra e sobre como percebê-la e interpretá-la. No que diz respeito à dimensão espacial,
a interface remete seu fruidor (o faz antever) a sistemas de geolocalização que permitem, por exemplo, a socialização de
dados entre os usuários, interação que não ocorre neste caso. No que toca à dimensão temporal, a estrutura sintática, que
disponibiliza os segmentos do texto, tanto nos discos que apresentam os testiomonials, quanto nos pontos que encerram os
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field reports, prometem uma leitura multilinear, à qual qualquer ponto pode ser um ponto de entrada para a narrativa, o que
igualmente não se efetiva. Em relação às possibilidades de participação, embora a estratégia de gamificação esteja presente,
esta não é totalmente consonante com a cultura digital, já que esses conteúdos não ficam disponíveis depois de acessados
no ponto geográfico, indo de encontro à lógica da disponibilidade e do compartilhamento típicos da cultura do dígito. Além
disso, é preciso observar que, a depender do contexto regional em que se encontra o leitor, a dimensão da jogabilidade não se
efetiva pelo fato de que não há relatos disponíveis. No Brasil, por exemplo, não há nenhum fragmento a ser destravado e, em
toda América do Sul, o único relato disponível até o momento se encontra no Equador.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relação livro e jogo – observada a partir da perspectiva da convergência, na adoção, neste caso, de lógicas gamificadas
em livros-aplicativos –, mostra-se, antes, em processo, natural pois de toda e qualquer nova tecnologia e suas produções.
Nesse sentido, como visto no objeto empírico analisado, as tensões estabelecidas entre as instâncias sintáticas, inscritas na
matéria, e semânticas tendem, a priori, a promover uma praxis orientada pelo deslumbramento midiático (ROCHA, 2004), pois
evanescente, comprometendo a experiência estética da obra. De outra forma, a frustração a princípio promovida por estes
é acentuada quando o leitor-jogador é convidado a interagir com o objeto em questão – implicando nessa experiência um
repertório já fortemente consolidado na cultura dos games – e se defronta com uma aplicação que não alcança igualmente as
experiências promovidas pelos jogos em si.
Do contrário, pode-se vislumbrar que, quando essa relação se efetiva a partir de uma perspectiva transmídiatica, a experiência em si tende – observadas as variáveis de qualidade da obra – a levar o sujeito a um estado de imersão (GRAU, 2007),
aproximando-o, a priori, de uma perspectiva de encantamento (ROCHA, 2004), enfim. Este fato tende a efetivar-se, fundamentalmente, por essas produções – livro e jogo – permaneceram assentadas em lógicas e agentes de produção já consolidados
histórica e culturalmente. Faz-se, entretanto, a ressalva de que no que diz respeito ao universo livresco, os livros-aplicativos
ainda apresentam, mesmo não implicados em uma relação com os jogos ou outros produtos da cultura, esses conflitos, mesmo aqueles pertencentes ao estágio de transdução. Essa questão, então, parece não só natural do processo de consolidação
da “novidade” livresca em aplicação, como parece reivindicar seu espaço, principalmente, frente a um produto – livro impresso
–, cujas convenções estão fortemente arraigadas no seio da cultura.
Essa problemática, então, aponta para o fato de que todo processo cultural toma por base as referências das formações culturais antecedentes, replicando-as e readaptando-as até que se tenha, como fruto natural das forças que agem em cada contexto
histórico, uma resposta pertinente às demandas do novo período que se espreita. Nesse contexto, ainda, é possível reconhecer
que, geralmente, há um descompasso estabelecido entre sujeitos e tecnologia implicando em uma dissonância que é, antes
de tudo, um processo natural de evolução relacional entre os sujeitos e o movimento esperado de todo e qualquer produto da
cultura, pois impactado pelos avanços tecnológicos.
Esses produtos culturais, então, evoluem enquanto resposta às necessidades tecidas silenciosamente na pele da cultura e,
nesse sentido, percebe-se que não apenas esses adventos trazem consigo uma cultura própria como estas encontram, de
início, uma pronunciada resistência dos sujeitos já adaptados a modelos anteriores. De outro modo, se a tecnologia evolui rapidamente e traz consigo microculturas circundantes aos novos adventos, de outro, a própria cultura e seus sujeitos funcionam
como freio e resistência metafísicos a serviço da manutenção da homeostase do sistema.
Por fim, para além dos aspectos formais que se remodelam em linha com a cultura – ofertando estágios distintos de desenvolvimento livresco –, observa-se, sobretudo, que o livro digital aponta para um descompasso entre a ordem do ver e do experimentar. De outra maneira, o processo de desenvolvimento formal que ancora a ideia de livro parece caminhar em dissonância
para com a incorporação das estratégias que permitem a participação e colaboração dos leitores, práticas mais condizentes
com a cultura ora em voga. Ademais, reconhece-se, então, que, muito embora as tecnologias da informação e comunicação e
os atuais artefatos tecnológicos tenham afetado estruturalmente a relação convergente entre livro e jogo – e toda a cultura
que o circunda –, ainda são frequentes os sinais de resistência impostos ao modelo fluido e colaborativo da cultura digital.
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DESVELA-TE OU DEVORO-TE! – PROCESSOS CRIATIVOS
ICONOCLASTAS EM CINEMA & QUADRINHOS
Léo Pimentel Souto ([A]m[A]nt[E] da h[E]r[E]si[A])
Edgar Franco (Ciberpajé)
Certa vez alguém disse que pouco se sabe da filosofia de Wittgenstein apenas lendo as suas obras. Essas experiências são o
mais rico, o mais intenso, e não os livros. O que se pode legar em livros é secundário. O mais importante não se deixa legar.
(Julio Cabrera – em conversa)
0.
Este artigo é uma reflexão minha, um artista-pesquisador, sobre as idiossincrasias do processo criativo no mundo contemporâneo, seus embates entre expressão autoral e entretenimento, e sua recepção pelo público. Reflexão que se realiza mediante
uma busca pela autenticidade tanto no ato de criar, de outros artistas, quanto no ato de fruir uma obra, o público. Autenticidade
que não é algo exclusivo a aquilo que comumente se considera como Arte de alta cultura. Mas sim encontrada em meios expressivos considerados populares de mídia massiva: o Cinema e as Histórias em Quadrinhos. E para exemplificar tal encontro
trago à luz dois grandes nomes nas áreas citadas, o cineasta Afonso Brazza e o artista transmídia, e também pesquisador, Edgar Franco, o Ciberpajé. Exemplos de criadores que trazem um riquíssimo contraste entre uma trajetória naïf e outra construída
no meio acadêmico, mas que convergem e partilham de semelhante visão artística e criadora.
1.
Começo pela necessidade a qual o título deste artigo me intima: “desvela-te ou devoro-te”. Necessidade parafraseada de outra
conhecida intimação, “Decifra-me ou devoro-te”, a qual, na mitologia grega, a Esfinge fazia a todas1 que passavam próximo a
ela. No “Decifra-me” somos intimadas a solucionar um quebra-cabeça para que não nos tornemos um saboroso alimento. No
caso deste artigo, não sou eu quem intima. Sou o intimado. Fui eu quem passou próximo, mas de outra esfinge, onde também
há um quebra-cabeça e o risco de tornar-me alimento. “Desvela-te! Mostra-se!” é o que essa outra me vocifera em coro. Sim em
coro! Pois é uma esfinge de múltiplas cabeças. Uma espécie de Hidra que muitas vezes é conhecida pelo nome de “público”.
“Desvela-te! Mostra-se!” gritam e também sussurram para mim, mas desta vez o enigma não é desde algo externo, como na
exigência de decifração da primeira esfinge, mas sim é o decifrar desde um enigma interno. Tão íntimo que não sei se é aquilo
que realmente me constitui, ou se é íntimo por ter sido internalizada desde algum lugar não mais reconhecível por mim. Quem
és tu? Qual é o sentido de seu ser? Torna-te verbo! Desvele o conteúdo desta tua intensa vivacidade! Sê tu, expressão verbal!
Dessubstantiva-te!
Pois bem, porque essa Esfinge-Hidra-Público é capaz de me devorar? De onde vem tal fome? Seria ela uma fome antropofágica
nos sentidos propostos por Oswald de Andrade (ANDRADE, 1995) e Hélio Oiticica (OITICICA, 1986)? Ou seria ela uma fome
da mesma medida que a da personagem “vacuum cleaner beast” do filme “The Beatles: Yellow Submanine” (Yellow Submarine,
1968)? Ou ainda, será que já não me devorou antes mesmo de me intimar? E assim, como as personagens do filme “El Ángel
Exterminador” de Luis Buñuel (El ángel exterminador, 1962), me vejo preso em um lugar onde não há nada físico que me impeça
de sair? Intimação, íntimo, internalização? Como certa vez outro preocupado em dizer de si o que outros ainda não haviam
dito dele, escreveu em fúria: “Ouçam-me! Pois eu sou assim e assado. E, acima de tudo, não me confundam!” (NIETZSCHE, 2003).
Sim! Não me confundam! Não nos confundam! Pois, tanto eu quanto tu, podemos nos confundir-nos com o que dizem sobre
eu, ti e nós. E, se assim acontecer, somos devoradas nada antropofagicamente. Dessa forma, tornamo-nos também público
de nós mesmos. Sento diante de mim mesmo e me assisto como em um bizarro reality show de espelho invertido. E tudo isso,
sem ao menos, me desvelar para mim mesmo e para tu. Tornamo-nos mais algumas cabeças nessa estranha Esfinge-Hidra.
Tornamo-nos substantivo, essencial, substancial, substancioso e não verbo, ação, processo, alteração.
Neste artigo sou expressão verbal, com o intuito de dizer quem sou, mas não um ser definido, circunscrito, mas sim, um ser
horizonte que se afasta à medida que se caminha em sua direção. Isso para que, na melhor das hipóteses, ao ser devorado, a
devoração seja antropofagicamente oswaldoiticiquiana. E assim sendo, existindo e persistindo no tempo, desvelando quais as
1. Neste artigo trataremos o sujeito sempre como “pessoa”. Desse modo usaremos o feminino, pois em português, a palavra “pessoa” é feminina.
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condições fundamentais que me unem às bases de um tipo singular de criação artística. Verbo descritível de uma experiência
artística própria que pode muito bem estar oculta em minhas obras, assim como está para ser desvelada em outras experiências artísticas singulares e em outras obras cuja poética visual nada tenha a ver com a minha. Experiência que está para além
do significado do que faço/fazemos artisticamente. Mas sim, experiência-sentido que se expressa nos termos etimológicos da
palavra “poética”, poiesis, que traz ao mundo aquilo que não existia, mas em meu/nosso caso, venho/virmos-a-ser aquilo que
até então não se sentia como existente: experiência artística fundamental.
2.
Eu poderia dizer que há diferentes formas de levar a vida e que o conjunto de alguns destes modos determina se alguém é ou
não artista? Mas, dizer de uma determinada maneira, em que não me leve a pensar que tal agrupamento seja tratado como
algo cuja essência é natural, inerente? Penso que sim, se considero que toda a nossa, minha e tua essência é artificial, ou seja,
é construída de modo contextual e arbitrário, já que a criamos e a reinventamos por meio de nossas vivências e experimentos
em determinados espaços – imanentes e/ou transcendentes –, tempos e com relação a quem convive conosco em tais lugares
e momentos. Eu e tu a realizamos por meios de ações criativas, por meios de gestos e obra, aos quais vivemo-las. É a vida que
levo/levamos que constitui o modo como sou/somos artistas. Não há desvios, nem atalhos metafísicos. Estou/estamos em
aberto, mesmo que precariamente. Jogando em um mundo superpovoado por “eus”. Mas não “eus” invisíveis como entidades
supra-naturais, mas sim distintos como modos de levar a vida. Modos múltiplos que se cruzam, se entrechocam, pendem-se
entre si, desviam-se uns dos outros, lutam entre si, se fundem e se confundem em um oceano de vazios e esvaziamentos. Mas
é nestes últimos é que mais estarei atento e cuidadoso no presente artigo, pois é no enfrentamento com tais que minha experiência de vivência artística fundamental ocorre. Pois, ou sua ocorrência se dá por apropriação, ou se dá por desapropriação.
Se “ocorrência por apropriação” sou artífice do horizonte mais próprio dos afetos que constituem minha arte – artífice cru que
pode muito bem ser considerado indigesto. Se “ocorrência por desapropriação” sou devorado pelo “vacuum cleaner beast” –
sou cozido, bem temperado e até mesmo gourmetizado para consumos aristocráticos.
“como são frios é desolador esses intelectuais o bucho dessa Esfinge-Hidra-Público! Que um raio caia insurja em desde sua
comida (nós)! Que eles ela desaprendam a comer fogo entretenimento!”2

Ao compreender-me cru, ou seja, sem a ideia de que é “inadmissível que ‘isto assim seja’”, encontro-me a mim mesmo. E
assim, encontrado, vivo uma vida artística autêntica. Apesar de ser constrangedor atualmente assumir um “em-si-mesmamento”, ou seja, uma autenticidade, a vertigem da solidão radical, em meio a tanto discurso desdiferenciador do des-isto e
do des-aquilo. Aqui eu o faço assumindo tal risco. Por outro lado, se desencontrado, vivo uma vida artística que não é minha
– viveria uma vida alheia. E aqui é interessante trazer certo ilustre fantasma filosófico que certa vez disse me assombrando:
“É porque o homem é essencialmente a sua possibilidade, que ele pode no seu ser escolher-se a si mesmo, conquistar-se e
ou eventualmente não se conquistar jamais ou não se conquistar senão em aparência.” (HEIDEGGER, 2012). Assombrado,
pois tais palavras encontram o afeto que, constantemente sinto diante de modos cotidianos de levar a vida, pautados pela
tagarelice e pelos equívocos intencionais da propaganda e do entretenimento: náusea. Mas não a náusea sartreana que nos
abre para o mundo da ética, e sim, sinto a náusea nua e crua que antecede o vômito. Pois é assim que me sinto diante da
vida desencontrada. Desencontro que parece me causar uma paralisia temporária em meus músculos oculares, já que me
provoca uma sensação de visão dupla (diplopia): vejo duas imagens de vida partindo de uma mesma experiência de levar
a vida. Desencontrado sinto um tipo de vertigem posicional paroxística, pois dói os meus ouvidos ao ponto de me causar
desequilíbrio ouvindo tanta tagarelice. Vertigem diante dessa espécie de dupliviver que, como no duplipensar de “1984” de
George Orwell, também é uma aceitação da simultaneidade de contraditórios como corretos: vive-se uma vida inautêntica
acreditando que tal é autêntica, eis o dupliviver.
Saber e não saber, ter consciência de completa veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas, defender
simultaneamente duas opiniões opostas, sabendo-as contraditórias e ainda assim acreditando em ambas; usar a lógica
contra a lógica, repudiar a moralidade em nome da moralidade, crer na impossibilidade da democracia e que o Partido era
o guardião da democracia; esquecer tudo quanto fosse necessário esquecer, trazê-lo à memória prontamente no momento
preciso, e depois torná-lo a esquecer; e acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Essa era a sutileza derradeira:
induzir conscientemente a inconsciência, e então, tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acabava de realizar. Até
para compreender a palavra “duplipensar” era necessário usar o duplipensar. (ORWELL, 2003)

Aqui, sem muitos esforços, convido a cada um e a cada uma de nós, a fazer seu próprio experimento de pensamento onde, ao
invés de “Partido”, como na citação acima, pensemos em “Indústria do Entretenimento” e, ao invés de “duplipensar”, pensemos
“dupliviver”. Um dos resultados possíveis poderia ser considerado o que o autor israelense Amós Oz vem alertando em seus
textos (OZ, 2004) e palestras, sobre a crise da democracia ser uma consequência direta da indústria da cultura. Outra possibilidade poderia ser o que a autora indígena Silvia Rivera Cusicanqui denuncia em seu artigo “El mito de la pertenencia de Bolivia
al mundo occidental. Réquiem para un nacionalismo” (CUSICANQUI, 2003). Ambos os resultados, mesmo partindo e apontando
fenômenos distintos, convergem no desvelamento de um “mundo inventado e publicizado até a exaustão” ser vivido como um
“mundo natural”. Desvelar que nos alerta aos cuidados necessários ao modo cotidiano de como levamos a vida. Cuidado ne-

2. Antropofagismo do trecho de Nietzsche, “como são frios esses intelectuais! / Que um raio caia em sua comida! / Que eles aprendam a comer fogo!”. (NIETZSCHE, 2002)
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cessário para evitarmos o que o filósofo trágico Clément Rosset nomeia em seu livro “O Princípio da Crueldade” de “coeficiente
médio de besteira”:
Nada mais curioso, entretanto, que esta aptidão a substituir imediatamente uma besteira por outra, como se a manutenção
de um coeficiente médio de besteira (ou de loucura) fosse tão indispensável ao psiquismo como é, para o organismo, a
manutenção de um certo coeficiente de glóbulos ou de células. (ROSSET, 2002)

E não há vida mais insuportável para um/a artista do que viver uma vida criativa que não tenha nascido das entranhas de sua
apropriação e do encontro com sua autenticidade.
3.
Nesta minha presente busca pela experiência artística fundamental, minha e tua, não fico acanhado em fazer distinções,
aproximações e associações. Aposto alto na diversidade. Pois sendo um artista, também sou artífice de uma obra que pede
distinções, aproximações e associações tanto de profundidade quanto de intensidade. E desse modo, ao mergulhar, se na
minha obra, se na obra de outrem, que seja um mergulho abismal (profundidade) e sentido na pele (intensidade). E, para tal,
é preciso não temer a errância e a solidão. Caso contrário, estarei/estaremos fazendo com que essas obras sejam criadas/
inventadas para inteligências e sensibilidades medianas e conformistas. Não temo nem estar só nem cometer erros. Errância
e solidão podem ser muito bem vindas, pois podem atuar tanto como insurgência quanto como insubordinação. Já que, por
um lado a comunidade, muitas vezes, exerce o papel de implacável corretor, e, por outro, eu e/ou tu fazemos uma autocensura, já que muitas vezes dispensamos qualquer mecanismo autoritário externo – como, por exemplo, o autoritarismo que se
internalizou na comunidade acadêmica profissionalista. Errância e solidão não me são zonas proibidas como em Planeta dos
Macacos (Planet of the Apes, 1968),
“E você está certo, eu sempre soube sobre o homem. Pela prova, acredito que sua sabedoria está lado a lado com a sua
estupidez, sua s emoções devem guiar seu cérebro. Ele deve ser uma criatura belicosa que combate a tu do ao seu redor, até
a si mesmo.[…] A Zona Proibida já foi um paraíso. Sua raça fez dela um deserto eras atrás”. (Zaius para Taylor)

pois estão, ao mesmo tempo, muito mais próximas do que seriam as zonas autônomas temporárias,
Apesar do ocasional excesso de entusiasmo da minha linguagem, não estou tentando construir dogmas políticos. Na verdade, deliberadamente procurei não definir o que é a TAZ - circundo o assunto, lançando alguns fachos exploratórios. No
final, a TAZ é quase auto-explicativa. Se o termo entrasse em uso seria compreendido sem dificuldades… compreendido em
ação. (BEY, 2001)

quanto mais próximas de zonas crepusculares. Uma espécie de twiligth zone onde quem por ali resolve cruzar assume o risco
de encarar tanto o meu quanto o seu próprio abismo, e com isso, sentir na pele o frio provocado por estar nas profundezas
abissais mais geladas.
“Há uma quinta dimensão além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço e tão desprovida
de tempo quanto o infinito. É o espaço intermediário entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição; e se encontra entre o
abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É a dimensão da fantasia. Uma região Além da Imaginação”3.
Rod Serling

Temporary Autonomous twiligth zone, zona crepuscular autônoma temporária, pois: zona(s) crepuscular(es) por ser(em), nossa(s) experiência(s) artística(s) fundamental(is), um espaço intermediário entre a luz e a sombra; autônoma por que cada decisão que tomamos não são nem forçadas, nem inautêntica, e sim são decisões baseadas na liberdade de agir, pensar e sentir; e,
temporária, pois somos seres terminais e viver é agora e logo terminará: “Mortalidade do ser alude a termos nascido terminais,
já em conta decrescente, como seres crescentemente desocupantes. E melhor falar em terminalidade do que em mortalidade”.
(CABRERA, 2006)
A aventura de minha experiência, sua intensidade abismal, assenta-se nessa fatalidade de “seres crescentemente desocupantes”. No caso, me desocupo principalmente das grandes bobagens, de todas as destinações pré-fabricadas pela indústria do
“seja isto e não aquilo” para, em troca, me reocupar pelos atos de criação e também, por que não dizer, pelos atos de minhas
invencionices. Sim, inventar. Eu e tu inventamos nossos modos de levar a vida do jeito que, precária e desamparadamente,
queremos, correndo o risco de ouvir aqui e ali, a frase pejorativa de que estamos “inventando moda”. Ou ainda, de eu e tu sermos acusados de “sermos as únicas a pensar assim”, e por isso, portanto, devemos estar erradas – é impressionante como a
vida é constantemente usada contra nós, vivas, para melhor nos dominar. Estes argumentos de “massa”, ou de “rebanho”, cujo
“arrebanhamento” seria critério de verdade, e a aceitação massificada seria critério de “bom gosto”, só desperta um instinto de
cura, arma e defesa contra “esses humanos”.

3. The Twiligth Zone, Além da Imaginação no Brasil, foi uma série de televisão estadunidense criada por Rod Serling em 1959.
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Querem me obrigar /a ser do jeito que eles são / Cheios de certezas / e vivendo de ilusão / Mas eu não sou / Nem quero ser /
Igual a quem me diz / Que sendo igual / Eu posso ser feliz / Esses humanos… (“Humanos”, música da banda Tokio4)

Mas também, sei que meu instinto de cura não me é um fim em si mesmo, muito menos uma destinação. Pois ele é apenas
um dos diversos horizontes dos quais parte minha experiência artística fundamental. Não apenas reajo. Sim principalmente
ajo, proponho, componho. Lanço-me sobre todo o meu e seu desamparo e incompletude com paixão abismal e intensa, com
nenhum medo da loucura, do isolamento ou do ridículo. Já que pouco me importo com tais mecanismos de dominação e de
desestímulo sistemático. A insolência é minha atitude diante todo mecanismo redutor da multiplicidade de formas de vida
chamada experiência artística fundamental. Pois como a vida mesma em sua fundamental terminalidade, desenrola-se num
continuum abismal de criações artísticas, desde a máxima realização da resistência e da resposta até o movimento de mergulho e insurgência do fluxo do vivido artístico. Aqui encontro meu próprio ambiente para minha poética visual. Não me importa
se minha experiência artística fundamental seja vista como uma amostra de “falta de seriedade”, de “pouco profissionalismo”
ou se em “nada contribui para a economia criativa”. Como no Jazz, adoro o “improviso”, pois ele me é uma das mais abismais
e intensas virtudes de minha experiência artística fundamental em movimento e aos saltos. E aqui é interessante tornar o “improvisar” uma categoria, das mais poderosas, de meu encontro com uma vida artística autêntica: sinal de estar “ruminando”
já há muito tempo, desde uma profunda necessidade de alteração a qual, muitas vezes, acontece no último instante – sim,
sou “diletante”, “autodidata” e guerrilheiro contra a indústria do entretenimento e do espetáculo enlatado do imaginário e da
poética visual midiática contemporânea. E sou gênio, mas segundo a definição do cineasta alemão Alexander Kluge: “Gênio é
a capacidade de esforçar-se indefinidamente”.
4.
Um autêntico “gênio” artístico jamais tem como certo que fará alta ou baixa Arte, porque simplesmente, cria e inventa, de
modo compulsivo, seus próprios experimentos artísticos, seus marcos, seus rastros, suas obsessões, seu modo de levar a
vida, sua poética, e não consegue e nem pode fazer outra coisa a não ser pensá-la, senti-la, inventá-la. Muito menos já se está
convencida de que sua experiência artística fundamental é algo de menor relevância para o horizonte da Arte como um todo.
Tudo é um jogar-se no aqui e agora, numa transmutação permanente. Ser uma expressão artística genuína, autêntica e genial
(no sentido klugeano) é o que permanece em nosso horizonte, pondo em tensão, via atos singulares, a formatação que torna a
vida inautêntica. Mesmo que tal horizonte pareça ser o mais excepcional destino a ser traçado. Sempre está em meu viver-experimento-inventado a tentativa de que ela me leve o mais longe possível, mesmo que, o único que eu tenha seja a incerteza
fundamental de conseguir ou não grandes, intensas e abismais realizações.
Ousar sonhar, ousar sorrir / Poesia as ruas- daqui não vamos sair / Ser livre é participar, questionar, criar / Respirar errar e
tentar tudo outra vez / Reconstruir o pensamento livre / Inflamar desejos reprimidos / Como fogo empurrado pelos ventos
/ Flores da consciência movem sentimentos / Singelos confrontos constroem movimentos / Tintas e pinceis não para pra
pensar / A todos aqueles que ainda ousam sonhar / Aos que ainda ousam sonhar / Em mudar o mundo e poder gritar / Aos
que ainda ousam sonhar / (“Aos Que Ainda Ousam Sonhar”, música da banda Flicts5)

E o risco fundante de minha experiência artística, o terreno do eu-mesmo, não poderia ser diferente: a aventura do excesso do “eu”.
Só quando nos amarmos em corpo e tivermos prazer em nós próprios, no nosso corpo e na nossa vida – mas isto só pode
acontecer no homem adulto na pessoa adulta –, só então teremos um interesse pessoal ou egoísta (egoistisch), ou seja, um
interesse, não apenas, digamos, do nosso espírito, mas uma satisfação total, satisfação de todo indivíduo, um interesse que
sirva o próprio ego (eigennützig). (STIRNER, 2004)

Risco fundante, pois sempre, eu e tu podemos cair na redução da tagarelice e dos equívocos intencionais do alheio. Redução esta que pode me acusar de ser “individualista” extremado, ou que estou estabelecendo uma supremacia das pessoas
autênticas sobre as inautênticas. Pelo contrário, o que quero aqui é lutar contra os corpos e suas respectivas histórias que
encarnam instituições – os “eus” sem corpos. Quero aqui quebrar com a tirania do espírito impessoal e generalizado. Quero
aqui sabotar toda alucinação induzida por essa maquinaria que instala experiências para apossar de nós. Como por exemplo,
a maquinaria dos liberais que gritam garantir a liberdade com unhas e dentes, mas que bem sei que nos querem livres desde
que nossos corpos sejam dóceis e usáveis. Tenho um interesse obsessivo por outras expressões autênticas de levar a vida e,
com tais, realizam suas próprias experiências artísticas fundamentais. É no concreto das possibilidades dos excessos do “eu”
e no particular do risco da errância e da solidão da autenticidade onde tudo se joga. Não me interessa uma vida invivível ou
uma vida prometida para o futuro.
Também é importante ressaltar que aqui quero radicalizar alguns modos de levar a vida, os modos autênticos, e não anular
todos os quais posso considerar inautênticos. Estabeleço apenas uma diferenciação. Mas não uma distinção entre pessoas
superiores e inferiores. Pretendo distinguir o que há de único em todo o modo de ser desta ou daquela pessoa – que autêntico
ou inautêntico seja meu modo de atribuir valor no qual convido a quem interessar a experimentá-los desse modo. Pois a diversidade dos modos de levar a vida nos é, a mais bela e cara, condição de se estar no mundo. Minha intenção aqui é a de levantar
4. https://www.letras.mus.br/tokyo/765315/
5. https://www.letras.mus.br/flicts/aos-que-ainda-ousam-sonhar/
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uma trincheira, não entre nós, autênticas e inautênticas, mas sim entre eu, tu e a Indústria da tagarelice e dos equívocos intencionais que visam determinar como devemos ou não levar nossas vidas – estou defendendo nossas peles, em todas as suas
potências criativas, contra a mecânica cristalizante da sociedade (triste parasita da energia vital do associar-se por afinidade
visceral comunitária). E para demonstrar minha vontade de associação a outras experiências artísticas fundamentais, trago
aqui, à minha presença, contra a rede onde tudo entorpece três exemplos de expressões genuínas de “gênios” autênticos que,
de certa forma fundamental, partilho tal experienciar artístico: o cineasta Afonso Brazza e o artista transmídia Edgar Franco,
o Ciberpajé.
5.
Afonso Brazza (1955 – 2003) foi um bombeiro brasiliense realizador de filmes de ação de orçamento baixíssimo entre os anos
de 1982 (com seu primeiro filme, O matador de escravos) a 2002 (com seu último filme, Fuga sem destino). Sua trajetória é única. No final dos anos de 1960 arrumou as malas e foi embora de Brasília rumo a São Paulo. Migração motivada pelo desejo de
fazer filmes. Isso após “assistir a mais de 20 vezes o filme Gringo, o último matador”6 (NAGIB, 2002). Foi na Boca do Lixo, polo
cinematográfico que nas décadas de 1920 e 1930, empresas como a Paramount, a Fox e a MGM se instalaram, onde Brazza
aprendeu tudo sobre o fazer cinema. Por lá, foi figurante e ator. Onde também conheceu muitos artistas, como Zé do Caixão
(José Mojica Marins), David Cardoso, Tarcísio Meira, Tony Vieira, Alex Prado, Ozualdo Candeias e Claudete Joubert. Esta que se
tornaria mais tarde sua esposa. Certa vez, perguntado sobre a fama, Afonso Brazza respondeu:
“Eu não quero fama. Eu quero estar sempre na memória das pessoas, mas lentamente. A fama leva à destruição, é instantânea e, por isso mesmo, faz mal, faz você passar por cima de tudo, inclusive dos amigos. A fama é curta. Eu quero admiração
e respeito. É uma fama simples, do meu jeito”.

No entanto, não me adentrarei nas nuances de sua biografia, ou mesmo fazer aqui uma análise de sua filmografia. Interessa-me encontrar alguns rastros de sua experiência artística fundamental. E para tal trago três de suas falas, as poucas que se
tem registro direto em vídeo. Assim falou Afonso Brazza… no Programa Antimonotonia, Canal E da SEDF, 1998:
Rastro 1: “Eu quando começo a escrever meus roteiros, não é assim de uma hora pra outra, é coisas que eu vou martelando na
cabeça… dias e dias… talvez, meses e meses… sem escrever. Eu faço o roteiro todinho na minha imaginação. Ai quando ele está
totalmente na minha cabeça, aí é que eu começo a escrever. É que eu começo a transmitir aquilo que eu quero passar para o público, na caneta.”
Um drama a ser encenado ocorrendo em sua cabeça: um jogo interno jogado apenas pelos melhores agonistas, onde tanto o
protagonista quanto o antagonista são a mesma pessoa. Acrobacia literária e imaginativa privada onde o roteiro não é quem
inicia a imagem a ser encenada, já que não é uma peça dirigida a outros diretores e produtores. Mas sim, a imagem surgida
como um gesto dramático mesmo. Este que se desdobra tanto no particular, pois organiza seus próprios pensamentos quanto
no político, pois informa um estado de coisas para as outras pessoas. Em Afonso Brazza é a sequência de imagens que devem
ser transcodificadas em roteiros, simulando textos a ser encenados, não o contrário. Pois a sistematização de sua imaginação
não é a escrita, mas sim o filme. Escrever um roteiro, este mero pré-texto de fazer filmes, é apenas uma mera formalidade a
ser cumprida. É a cadência dramática das imagens em sua cabeça que move suas forças imaginativas. Seu instrumento de
pensar não é a caneta, mas a câmera.
Rastro 2: “Eu faço cinema é com aquilo que eu ganho, com o meu salário de bombeiro, com os meus trabalhos ai fora e com as
produções que já vêm rodando de outros filmes. E com minhas fitas de vídeos que eu vendo pra todo o Brasil”.
Aqui sua criatividade se mostra como recusa a se realizar apenas como permissão, como coisa secundária. Ela gera novas
realidades. É quase que uma teoria radical digerida pela ação criadora. O que significa que o poder do dinheiro não venceu sua
espontaneidade. E que esta não é algo dado, mas sim conquistado. Conquista por meio de uma revolta da criatividade que não
trai sua poesia interna. Ação criadora, palavra atuante e reestruturação criativa para que Brazza jamais se esqueça de quem
se é, e realiza-se desde onde se é: a criação atenta aos trâmites das duras experiências vividas. É um modo de partir de si e de
irradiar. Modo de que não é preciso ser profissional da área, que mesmo tendo uma profissão qualquer, esta não o impede de
cria. Sua inteligência criativa não é um capricho de especialistas medido por um quantitativo. Mas sim a ampla exploração do
qualitativo que segue suas próprias leis internas de coerência.
Rastro 3: “Meus efeitos especiais… tudo quem faz sou eu mesmo. Quando é de faca, quando é de facão… é um machado numa luta.
É tudo eu que faço. Todos esses efeitos especiais quem faz tudo sou eu. Eu não mando ninguém fazer nada. Tudo é eu que faço.
O dublê do meu filme eu mesmo faço.”
Desempenhar uma função é algo que pertence às pessoas brincalhonas e livres. Brincadeira que dessacraliza o jogo das
funções. E assim, dessacralizadas, as funções se abrem como possibilidades de liberdade total, do fazer liberto de qualquer
técnica opressora. Eis o princípio de sua subversão: DIY, do it yourself (faça-você-mesma), o reencontro de si na paixão do
jogo superando a forma vazia e universal da jogatina da mercadoria. Paixão que desestabiliza qualquer fixidez de papeis. Até
mesmo a fixidez do “realizar arte”. Já que não busca a acumulação insignificante de funções quaisquer. Cada uma delas é meio
6. Filme brasileiro de 1972 dirigido por Tony Vieira, produzido por Edward Freun e distribuído pela Brasecan.
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insurrecional particular para garantir a criação como um todo. O fazer aqui não se constrói sem aniquilar seus obstáculos: o
quantitativo. É um fazer-luta que fomenta a diversidade de si-mesmo, garante a liberdade de criar e até nos serve, a mim e a
ti, como modelo de ação social: Afonso Brazza não acumula funções para ganhar dinheiro, ou para reduzir gastos, mas reduz
gastos e não ganha dinheiro para manter seus filmes.
6.
Edgar Franco, pelo lado de formação acadêmica é arquiteto pela UnB, Mestre em Multimeios pela Unicamp, Doutor em Artes
pela USP, Pós-doutor em Arte e Tecnociência também pela UnB, e pelo lado de sua realizadora vida inquieta e única, o ciberpajé
é artista transmídia, autor de histórias em quadrinhos, músico, fanzineiro, performer e criador, artístico e intelectual, de um
mundo pós-humano – Aurora Pós-humana. Como fanzineiro e autor de histórias em quadrinhos, publicou nas mais diversas
revistas ao redor do mundo. Também publicou os álbuns Agartha, Transessência, Elegia e BioCyberDrama Saga, este desenhado por Mozart Couto publicado pela Editora UFG. Como pesquisador de histórias em quadrinhos publicou o livro História
em Quadrinhos e Arquitetura e, HQtrônicas: do suporte papel à rede Internet, pela Annablume. Como músico, artista transmídia
e performer, Edgar Franco tem sua banda Posthuman Tantra. Um projeto de música eletrônica e performance artística criado
para refletir sobre os aspectos relativos à sua Aurora Pós-humana. E como Ciberpajé vem criando HQforimos e aforismos cujos
conteúdos são suas reflexões poético-filosóficas e iconoclastas sobre aspectos da vida, suas visões de mundo humano e
pós-humano.
É certo que se eu fosse aqui descrever e analisar os desdobramentos de sua criatividade, este artigo se tornaria um livro gigantesco. Mas como minha intenção aqui é me encontrar com sua experiência artística fundamental, lhe farei uma entrevista.
Só que uma entrevista incomum, pois haverá apenas uma única pergunta: Como você descreveria sua experiência artística
fundamental?
Agora com a palavra, Edgar Franco, o Ciberpajé:
A “experiência artística fundamental” para mim é o ato criativo em si mesmo, e o potencial que esse até tem em transformar
a minha realidade, então criar é o fundamento da arte em minha concepção, e quando falo em criar, falo do ato criativo sem
qualquer limitação de ordem pragmática, livre e libertário. Para mim vida é criação, e o ato criativo artístico é uma forma ritualística de mutar-me rumo à minha integralidade de ser. Emociono-me com as respostas que obtenho de leitores e fruidores de
minhas obras, alguns que acompanham minhas criações há mais de 25 anos, e agradeço-lhes imensamente pela gentileza e
pelo carinho. Mas devo ser sincero na resposta e dizer que não crio arte pensando em público, crio arte como genuína pulsão
criativa, crio pela necessidade visceral de criar, e isso não envolve a preocupação com a recepção, em saber se os leitores vão
gostar ou não, repito que para mim a arte é um processo ritual introspectivo e fruitivo, e como criador assumo as HQs como
uma legítima forma de arte e expressão artística. Estabelecer relações com um público na maioria das vezes envolve dar a
esse público o que ele espera, entretê-lo. O entretenimento tornou-se uma forma profunda de alienação contemporânea, um
vício contumaz das massas, a última coisa que desejo com minhas obras é alimentar tal vício. Minhas obras costumam sim é
provocar e incomodar os que se dispõem a fruí-las. O ato criativo deve ter um sentido em si mesmo, e não deve ser amarrado
a uma possível recepção que o legitimará ou não.
“Ato criativo em si mesmo” como gesto de centrar-se para logo descentralizar-se – aqui é preciso que cada um/a de nós se
engaje na tarefa de saber a diferença entre se o sentimento da fruição me é imposto ou apenas despertado em mim. No centrar-se se encontra a boa teimosia de não se deixar levar pelo niilismo do realismo conformista (“limitação de ordem pragmática”) – esta pedagogia orientada a produzir em nós um determinado sentimento de fruição. Descentralizando-se se encontra
a coragem de transformar a realidade (“livre e libertária”) – deixar-se às próprias iniciativas de criar seus meios de fruição.
Transformada a realidade, chega o momento de garantir que não se caia no sentimento de vacuidade onde se sacrifica os
interesses pessoais (“crio arte como genuína pulsão criativa, crio pela necessidade visceral de criar”) em prol de uma impessoalidade (entretenimento). Vacuidade esta que, estendida ao público, faz da pessoa que frui a arte uma queda à resignação e
à aceitação hipócritas (“vício contumaz das massas”). E é aqui que a obra de Edgar Franco tem sua mais profunda realização:
oposição, ao mesmo tempo, a um público soberano e impessoal (“provocar e incomodar os que se dispõem a fruí-las”) e a um
relacionar-se com os outros na qualidade daquilo que não se é (“não deve ser amarrado a uma possível recepção que o legitimará ou não”). A arte é autêntica apenas para quem a cria e/ou a frui autenticamente.
7.
Diante dos caminhos aqui abertos pelas experiências artísticas fundamentais autênticas, o que posso pensar neste momento?
O modo no qual se leva a vida reflete no modo de como se cria arte. Ou seja, se leva uma vida inautêntica jamais se criará arte
autêntica. A não ser por um acaso sem precedentes.
Não é possível pensar que um/a artista consiga suportar uma vida criativa que não seja um traço de suas entranhas, que não
seja um apropriar-se, nem um reencontrar-se com sua autenticidade.
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A experiência artística fundamental é um espaço intermediário entre a luz e a sombra, pois se encontra na tensão entre a liberdade de agir, pensar e sentir do/a artista, a liberdade de agir, pensar e sentir do público e os ditames do impessoal da indústria
do entretenimento.
Defender a autenticidade não é uma defesa anacrônica de um valor, mas sim é uma defesa de pele, em todas as suas potências
criativas, contra a mecânica cristalizante da sociedade.
O Cinema naïf e as Histórias em Quadrinhos refletidas desde profundas categorias intelectuais e afetivas são expressões que
se movimentam e se transfiguram na elipse das intenções de quem as cria. Podem ser consideradas como trincheiras capazes
de ampliar a capacidade de como usualmente a vemos, superando assim, nossas expectativas ao ponto de tornarem-se poderes autônomos e de autonomia.
Não por acaso a autonomia de formas expressivas consideradas populares, seja o cinema, seja as histórias em quadrinho,
tem forte presença em nosso imaginário. Pois possuem um forte poder de construção da realidade. E construí-la é o ocaso
definitivo de qualquer gesto inautêntico.
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RESUMO
Na escola de educação básica a promoção dos espaços de arte e cultura é um desafio contínuo. O trabalho apresenta um
dos resultados do Projeto CompartilhArte desenvolvido em 2016, no Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Astorga, uma
ação extensionista que teve como mote principal, o resgate de materialidade e possibilidades interativas, permitindo aos estudantes e a comunidade escolar o contato com a “experiência artística”. Os resultados apresentados tem relação com uma
das etapas do projeto, onde transformamos um objeto em desuso, numa ferramenta artística para realização de diferentes
atividades e vivências. A construção desse objeto partiu do estudo e investigação de diversos conceitos do meio artístico,
especialmente a materialidade e a visualidade. O levantamento dos termos e expressões trabalhados resultou de roteiros de
estudo desenvueltos por estudantes do ensino médio numa escola técnica, localizada no interior, no sul do Brasil. As construções de sentidos e significados motivaram os estudantes a integrar os saberes trabalhados na criação de um trabalho/objeto
que possibilitasse despertar e/ou provocar as sensações dos espectadores, traçando alternativas viáveis, associando tempo e
material disponível. A metodologia qualitativa consistiu na construção do quadro teórico, e, a partir dele, na produção do objeto artístico, colocado em exposição. Tal objeto tem como propósito provocar diferentes sensações nos visitantes através da
música, poesia e apreciação visual. A partir da visitação, coletamos dados que são objetos de análise e reflexão nesse artigo.
Todo o percurso traçado tem como objetivo central, fomentar ações propulsoras de arte e cultura além de provocar as pessoas
a pensarem mais sobre os processos de sensibilização e apreciação artística e estética, além de ser um convite ao universo
da arte, da visualidade.
Palavras-chave: Experiência; Materialidade; Objeto artístico; Visualidade.
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Considerando as prerrogativas legais desde a Constituição Federal Brasileira de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº 9394/96) e as posteriores diretrizes organizacionais do sistema educacional brasileiro, entendemos que as
práticas pedagógicas, na escola de educação básica, devem priorizar a construção da cidadania no ambiente educacional,
considerando a visão totalitária do ser humano e propondo a articulação de diversos saberes, numa vivência que torne as
ações escolares significativas.
Nesse sentido, a arte tem papel fundamental nos percursos formativos e deve ser compreendida como construtora de significados e conhecimentos diversos. Contudo, a componente curricular Arte tem muito a conquistar, especialmente, o reconhecimento de sua potencialidade, pelos próprios estudantes da educação básica. Estes, muitas vezes chegam ao ensino médio
considerando a arte como entretenimento, como passatempo na escola e/ou fora dela, daí emergem grandes desafios, dentre
eles, desenvolver ações promotoras da valorização da compreensão da arte como fonte de conhecimento, como materialidade
das construções humanas.
Nossa perspectiva de ação, tomando a arte como elemento propulsor na escola é um convite ao estudante para que ele seja o
protagonista do seu processo de construção de conhecimentos, consideramos as linguagens artísticas como campo de ampla
abrangência que estimula a formação de sujeitos críticos e reflexivos. É fundamental nesse processo conhecer as experiências
vivenciadas pelo sujeito, entendendo que estas permitem a ativação dos sentidos, possibilita o desenvolvimento de habilidades e competências de modo significativo e transformador. As experiências individuais são o ponto de partida das estratégias
de fomento a arte, traçadas e implementadas na escola em questão.
Todo o percurso metodológico que ora apresentamos, alinha a experiência, que hoje, é entendida como fundamental no aprendizado de arte, compreendida como um processo de pesquisa, em que a investigação do mundo se faz principal objeto com
as atividades desenvolvidas numa ação coletiva e construtora de diferentes saberes. Para tanto, continuamente promovemos
espaço para experimentação, formulação de hipóteses, estas podem e/ou devem ser derrubadas criando outras novas, desbravando e ampliando caminhos, construindo saberes diversos e significativos.
Nos idos 1960 Mario Pedrosa dizia que a “arte é o exercício experimental da liberdade”. Esta é para nós uma definição poderosa, considerando que o conceito de liberdade depende de um contexto para se definir. Na contemporaneidade, faz-se necessário viabilizar o processo de compreensão e usufruto da liberdade nos espaços educativos, sociais, comunitários, cívicos
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e culturais. Apreender o significado da liberdade exige construção de saberes, requer experiências que sejam efetivamente
significativas, mais ainda, provoca o ser humano a praticar eficientemente a solidariedade, o compartilhamento daquilo que
sensibiliza, instiga, provoca e convida a buscar novos conhecimentos, novas vivências, novos experimentos. Devemos sempre
e constantemente nos perguntar “como e por que pensamos a arte, sobretudo em nossos dias. A arte, assim como a história,
não é um fenômeno natural, mas uma construção de ideias pela qual tentamos nos relacionar com o mundo” (BUENO, 2007,
p.7). A partir dessa premissa, surge o Projeto CompartilhArte, uma ação extensionista que almeja fomentar iniciativas locais
voltadas à arte e à cultura.
Significa dizer que dentro desse projeto a concepção de aprender vai além de experiências teóricas, exige prática. A construção do conhecimento totalitário, holístico envolve a capacidade de relacionar os conteúdos próprios das áreas de saberes com as outras instâncias da existência humana. Paulo Freire (1996) já dizia que o professor deve conscientizar-se
do seu papel, “ensinar não é transferir conhecimento – não apenas precisa ser apreendido por ele e pelos educandos nas
suas razões de ser – ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa de ser constantemente
testemunhado, vivido” (p.15). Afirmação que, como uma trama, perpassa a fala de Ostrower (2014) ao apontar o ser humano
como ser criativo.
Desde as primeiras culturas, o ser humano surge dotado de um dom singular: mais do que homo faber, ser fazedor, o homem
é um ser formador. Ele é capaz de estabelecer relacionamentos entre os múltiplos eventos que ocorrem ao redor e dentro
dele. Relacionando os eventos, ele os configura em sua experiência do viver e lhes dá um significado. (p.9)

Numa outra vertente, mas também abrangendo potencialidade do sujeito, a “Abordagem Triangular” no Brasil, proposta por
Ana Mae Barbosa, contempla a abordagem totalitária na construção do conhecimento. São três os pilares da proposta que
elucidam a prática e a reflexão artística, sendo eles a leitura, a contextualização e a produção.
O processo pode tomar diferentes caminhos CONTEXTO/FAZER/CONTEXTO/VER ou VER/CONTEXTUALIZAR/FAZER/CONTEXTUALIZAR ou ainda FAZER/CONTEXTUALIZAR/VER/CONTEXTUALIZAR. […] o fazer exige contextualização, a qual é a
conscientização do que foi feito, assim como qualquer leitura como processo de significação exige a contextualização para
ultrapassar a mera apreensão do objeto. (BARBOSA, 1998, p.12)

O contexto é então a referência das ações desenvolvidas dentro do CompartilhArte, que tem como força motriz, a partilha de
saberes associados à arte e a contínua promoção da interação escola/comunidade. A partir das atividades, oficinas e investigações oportunizadas pelo projeto, emergiram as discussões, tarefas, proposições e alternativas que resultaram na criação de
um objeto artístico que chamamos de “Fruir e construir: menos pressa mais arte”, justamente por carregar consigo a provocação ao espectador de descobrir o que há “dentro dele”. O contexto se torna mediador e propositor, de acordo com a natureza
dos produtos, do momento e do tempo de aproximação, como apontam Frenda, Gusmão e Bozzano (2013).
O projeto articula esse modo de pensar o ensino de arte considerando os saberes socialmente produzidos, tornando possível
seu compartilhamento de maneira efetiva e construindo conhecimentos a partir de experiências vivenciais, significativas e
diversificadas. “Ao se tornar consciente de sua existência individual, o homem não deixa de conscientizar-se também de sua
existência social, ainda que esse processo não seja vivido de forma intelectual” (OSTROWER, 2014, p. 16).
Frenda, Gusmão e Bozzano (2013) ainda consideram que a experiência envolve a leitura, a prática e a reflexão. Cabe à leitura
estabelecer relações com a produção sociocultural a partir do que já é conhecido. O fazer, a prática, possibilita a apreensão
da realidade com outros sentidos, a observação a partir de outras perspectivas que não aquelas que normatizam nosso olhar.
Juntas, leitura e prática abrem caminhos para aprofundar a reflexão, para uma compreensão dos conteúdos e conceitos que
nos cercam e alimentam de questionamentos o tempo todo e podem ser utilizados como instrumentos capazes de permitir a
relação entre conhecimento desenvolvido por outras ciências e a arte, contribuindo para que o sujeito amplie sua atuação no
espaço da cidadania.
A perspectiva do ‘compartilhar’ no projeto, abrange a complexidade de uma proposta de trabalho que leva em conta as possibilidades e os meios utilizados pelos sujeitos durante a transformação de seus conhecimentos em diferentes linguagens.
Para tanto, a diversificação dos saberes, assuntos, conteúdos e temáticas abordados, permitiram que os integrantes tivessem
a oportunidade de perpassar por um conjunto amplo de experiências ao aprender e criar, utilizando percepção, imaginação,
sensibilidade, conhecimento, produção pessoal e coletiva.
Larrosa (2002) fala sobre o caráter complexo da experiência:
[…] a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que
toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que
se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de
experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Em
primeiro lugar pelo excesso de informação. A informação não é experiência. (LARROSA, 2002, p. 21)

Se viver no mundo pautado pela informação não traz o saber no sentido de sabedoria, as discussões que emergiram das experiências do projeto contribuíram para que os envolvidos (re)pensassem o papel das informações na tentativa de as transfor-
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marem em diferentes saberes, exercitando assim sua capacidade crítica diante da realidade. “Cada um de nós assimila dentro
de si algo dos valores e significados contidos em experiências anteriores” (DEWEY, 2010, p.162).
2. PROCESSO DE CRIAÇÃO
A significação dos saberes, construídos no Projeto Compartilharte, de maneira coletiva, foi singular para cada um dos participantes, especialmente para as estudantes bolsistas (Programa Institucional de Bolsas de Extensão - PIBEX Jr/IFPR 2016) que,
semanalmente, desenvolviam atividades dirigidas e retomavam os conceitos discutidos nas oficinas e outros decorrentes dos
estudos realizados. A orientação dessas atividades resultou no objeto artístico, pensado a partir da materialidade.
A materialidade não é, portanto, um fato meramente físico mesmo quando sua matéria o é. Permanecendo o modo de ser
essencial de um fenômeno e, consequentemente, com isso delineando o campo de ação humana, para o homem as materialidades se colocam num plano simbólico visto que nas ordenações possíveis se inserem modos de comunicação. Por meio
dessas ordenações o homem se comunica com os outros. (OSTROWER, 2014, p.33)

A primeira etapa do trabalho de investigação possibilitou a construção do quadro teórico da pesquisa, colocando uma questão
atual “a produção artística sintonizada com os avanços tecnológicos, revelando os aspectos humanos das tecnologias. Estas
reflexões têm a arte como ponto de convergência e são pensados os efeitos das tecnologias na vida contemporânea” (DOMINGUES, 1997, p.16). Mergulhar no universo da arte despertou nas estudantes o desejo de observar, nos outros, sua relação com
algum objeto artístico. Daí emergiu a possibilidade de construir algo que possibilitasse a interação do espectador com o objeto. “Uma interferência que se propõe em ir além de devaneios estéticos para a imersão em sua inserção social – nas relações
entre indivíduos e/ou máquinas” (NUNES, 2010, p. 19).
O desenvolvimento das atividades passou então à formulação de esboços e proposições respaldados pelos estudos até
então realizados, abrindo caminhos para novas investigações. Nesta etapa evidenciamos a propensão da equipe a buscar
mais argumentos sobre a relação tecnologia/arte. Considerando que mesmo nos tempos mais remotos os artistas usufruíram, com maestria, das mais diversas formas de tecnologia existentes, desenvolvendo assim o rico arcabouço da história
da arte.
Constatamos que “o que o senso comum entende por arte é a maior dificuldade que se enfrenta para a compreensão da arte
contemporânea” (FREIRE, 2006). Ou seja, as premissas de arte como produção de um artista genial estão sedimentadas no
imaginário coletivo, problematizar tal compreensão, restrita e limitada foi determinante para as ações do grupo.
Hoje, tudo passa pelas tecnologias: a religião, a indústria, a ciência, a educação, entre outros campos da atividade humana,
estão utilizando intensamente as redes de comunicação, a informação computadorizada; e a humanidade está marcada pelos
desafios políticos, econômicos e sociais decorrentes das tecnologias. A arte tecnológica também assume essa relação direta
com a vida, gerando produções que levam o homem a repensar sua própria condição humana. (DOMINGUES, 1997, p.27)

Nesse cenário, a observação sobre o modo como a comunidade escolar lida com as imagens, aleatoriamente fixadas no
espaço, tornou-se a tarefa do grupo. Como o uso da imagem é hoje desenfreado, a maioria das pessoas observadas não
contemplaram aquelas que foram fixadas pelo grupo, se questionadas, nem se deram conta da sua permanência no local
mencionado. A observação nos permitiu criar alguns indicadores de análise, dentre eles, a visualidade, a audição, a sensação e a percepção tempo/espaço. Fizemos o levantamento de alguns artistas que trabalham com tais provocações,
delineando as possibilidades de criação tão diversificadas (instalações artísticas, performances, construções plásticas e
assemblages foram as técnicas mais exploradas). A “investigação de materiais banais do cotidiano, industriais ou relacionados a tradição da arte, explorando suas potencialidades plásticas” (TASSINARI, 2016), desenhou o processo de criação
da “cabine artística”.
Os dados coletados na pesquisa foram então o aparato básico da criação. Pensamos na possibilidade de agregar os diferentes elementos numa única construção: som, imagem, sensação tátil e olfativa. O levantamento da materialidade disponível
e proposição das diferentes alternativas foram determinantes para a execução do trabalho, então, a antiga cabine telefônica
passou a ser nosso o objeto de estudo. Construir uma série de esboços, pensar as possibilidades e desafios relacionados à
“transformação do objeto”, foi uma etapa que aproximou ainda mais a equipe de trabalho.
Para que o objeto agregasse parte dos saberes trabalhados, acordamos então que ele seria produzido com um misto de técnicas (colagem, pintura, edição audiovisual). Assim, externamente a cabine seria trabalhada com diferentes cores, formas
e texturas. Internamente, além da provocação visual com imagens e espelhos, vídeos, aromas. “Assim, através das formas
próprias de uma matéria, de ordenações específicas a ela, estamos nos movendo no contexto de uma linguagem” (OSTROWER,
2014, p. 33).
O resultado foi: Lado direito – colagem com jornais e sobreposição de frases relacionadas à provocação do olhar; lado esquerdo – pintura com técnica mista e sobreposição de expressões; frente – colagem de reproduções de obras de arte; porta
interna – colagem de fotografias das oficinas do projeto “Compartilharte”; paredes e teto internos – colagem de reproduções
da Op Art, com fixação de espelhos nas laterais e também na porta; parede ao fundo fixação de um monitor para reprodução
dos vídeos, conectados a um fone de ouvido. Abaixo, registros do processo de criação.
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Imagem: Construção do objeto “Fruir e Construir – Menos pressa mais arte” (2016)

Fonte: acervo fotográfico do projeto

Todo o processo desencadeou rodas de conversa e registros diversos sobre os procedimentos e técnicas executados. Os
demais estudantes, mobilizados com a iniciativa, foram se apropriando das atividades e desvendando percursos possíveis no
campo da arte. Houve aproximações e interações até então não vivenciadas no âmbito da escola.
Para reprodução do vídeo, outro levantamento foi realizado, com materiais disponíveis e de domínio público. A edição configurou seis seções diferentes, para possibilitar que os espectadores assistissem trabalhados variados, dentre eles, clipe musical
(Teatro Mágico), trecho de entrevista (Caetano Veloso no programa Sangue Latino), provocação auditiva (sons variados e
alternativos), sons da natureza, videoarte, arte imersiva.
Com todos os elementos do objeto artístico trabalhado, a cabine foi colocada em exposição, as estudantes tiveram a oportunidade de conversar com cada uma das pessoas que apreciaram o trabalho. Aqui as colocações de Dewey (2010) corroboraram a coleta de dados, considerando que o processo da experiência artística relaciona-se organicamente com o estético na
percepção. “Mas receptividade não é passividade. Também ela é um processo composto por uma série de atos reativos que se
acumulam, caso contrário não haveria percepção, mas reconhecimento” (p.134). Problematizar experiência e reconhecimento
foi a base dessa etapa do trabalho, arte como experiência, como enfatiza Dewey.
3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A arte, desinteressada, alojada num patamar e “classificada” como obra de arte, distante da vida comum e cotidiana, é desinteressante como experiência estética efetiva, sendo fundamental tão somente por lembrar que em sua origem ela participava
dos modos de ver e de sentir dos indivíduos que a perfizeram. Para John Dewey (2010), a compreensão da experiência estética
verdadeira passa pela consideração de seu “estado bruto” quanto às formas de ver e ouvir como geradoras de atenção e interesse, e que podem ocorrer com diferentes pessoas, em diferentes situações e contextos.
Servindo-se desse argumento, o objeto artístico produzido, teve como determinante, um potencial provocador, mobilizador e
promotor de diferentes reações no contato público/obra. Muitos dos visitantes, não experienciaram o objeto como algo artístico. Eles apenas usufruíram do reconhecimento de algo diferente daquilo que estão acostumados a ver no dia-a-dia. Outros
tornaram o reconhecimento do “incomum” como experiência artística e estética, construindo significados diversos e ainda
modos distintos de apreciação.
A observação e coleta dos dados nos remeteram aos conceitos trabalhados por Daniel Miller (2013) ao afirmar que os objetos
que possuímos e que nos rodeiam nos formatam no mesmo grau em que são formatados por nós. Assim é necessário entender a convivência dos sujeitos com os objetos, isso inclui: a esfera do uso, a complexidade da posse, a interpretação de tais
“trecos” no cotidiano, o ato de conferir significado a eles, e lhes atribuir valor, dedicar sentimentos e cuidados. “Trecos” estes
que, segundo Miller, “podem vir a ser um e-mail, ou uma moda, um beijo, uma folha ou uma embalagem de poliestireno, ou seja,
uma variedade de coisas que assim podem ser interpretadas” (p. 47). O argumento central da tese desse autor é um paradoxo,
POÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN

531

a melhor maneira de entender, transmitir e contemplar a nossa humanidade é direcionar a atenção para materialidade fundamental que de nossas vidas faz parte.
Desse modo Dewey e Miller dialogam no sentido de dar significado àquilo que é vivenciado pelo sujeito. Os autores, em suas
abordagens, reforçam o caráter de significação daquilo que nos cerca. O objeto artístico produzido e tratado neste trabalho
ampliou as possibilidades de compreensão das diferentes maneiras de interagir com os “trecos”. As reações de cada um dos
visitantes foram singulares e carregadas de sentidos individuais. Isso reforça o que Dewey (2010) afirma, de como é necessário distinguir entre os objetos, elevados ao status de obras de arte, mas separados da experiência temporal e social de sujeitos
contemporâneos, e as formas novas de sensibilidade, na verdade, específicas e adequadas, pois não são universais, mas se
justificam em cada época, permitindo a esses sujeitos expressarem a própria condição de vida.
Para o autor, historicamente, a dessacralização da arte, entendida como experiência apartada da vida humana, foi agravada
pelo capitalismo, cuja “influência” se fez sentir na instituição da arte: “O crescimento do capitalismo foi uma influência poderosa no desenvolvimento do museu como o lar adequado para as obras de arte, assim como na promoção da ideia de que elas
são separadas da vida comum” (DEWEY, 2010, p. 187). Associado ao materialismo crescente sobre as sociedades modernas,
o capitalismo “enfraqueceu ou destruiu o vínculo” das obras de arte com os seus respectivos contextos de origem. A ruptura
desse vínculo, segundo o autor, determinou a abertura de um “abismo entre a experiência comum e a experiência estética”,
produzindo um esteticismo desenfreado que muito tem a ver com os modos de operar do comércio e do mercado, mas pouco
com a experiência da arte.
Miller (2013) explora as diferentes maneiras pelas quais a proposta de que as coisas fazem as pessoas, tanto quanto as pessoas fazem as coisas, através dos exemplos de indumentária, habitação e mídia, também aborda os trecos como sintomas da
vida e da morte: a cultura material que nos traz ao mundo e nos ajuda a deixá-lo. Mais uma vez, percebe-se claramente o modo
como os objetos constroem sujeitos e como isso faz parte da compreensão cotidiana do significado de sermos humanos.
Ao coletar, através da observação, as diferentes reações dos espectadores, constatamos a afirmação de Dewey. Para alguns,
aquela cabine, não deveria estar “naquele lugar”, mas em território destinado à arte. Essa desvinculação do sentido contextual
do trabalho artístico ficou claramente evidenciada por muito do que ouvimos: “Por que isso está na calçada?”, “Não seria melhor na escola, na prefeitura ou na biblioteca?” Detectamos a associação das pessoas de objetos de experiência estética e/ou
artística, a lugares relacionados à educação e/ou movimentação menos intensa que na rua.
Como Miller (2013), a partir do processo que vivenciamos, entendemos que “os objetos são importantes, não por serem evidentes e fisicamente restrinjam ou habilitem, mas justamente pelo contrário. Muitas vezes, é precisamente porque nós não os
vemos” (p.78). Assim, o primeiro entendimento das coisas acontece a partir da propriedade oposta ao que esperaríamos dos
trecos. “Funcionam porque são invisíveis e não mencionados, condição que, em geral, alcançam por serem familiares e tidos
como dados” (MILLER, 2013, p. 79). Essa capacidade que a cultura material tem de sair de foco, sempre de forma periférica à
percepção humana, mas mesmo assim determinar nosso comportamento ajuda a entender porque tantos antropólogos consideram os objetos, de algum modo, triviais.
Nessas ordenações a existência da matéria é percebida num sentido novo, como realização de potencialidades latentes.
Trata-se de potencialidades da matéria bem como de potencialidades nossas, pois na forma a ser dada configura-se todo
um relacionamento nosso com os meios e conosco mesmo (OSTROWER, 2014, p. 34)

Na arte, assim como nos processos de interação do sujeito com o mundo, a materialidade é sim fundamental. Todas as construções que nos foram possíveis através desse trabalho evidenciam que ainda há muito a ser construído nos percursos do
ensino da arte no contexto da educação básica, especificamente, no ensino médio.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
“As flores podem ser apreciadas sem que se conheçam as interações entre o solo, o ar, a umidade.
Mas não podem ser compreendidas sem que justamente essas interações
sejam levadas em conta – e a teoria é uma questão de compreensão”
(DEWEY, p. 73)
Ao findar essa etapa do projeto “Compartilharte”, com a construção de um objeto artístico, nos sentimos seguras em afirmar
que todos os esforços valeram a pena, afinal a caminhada depende do nosso trabalho e empenho por fazer sempre mais e melhor, aquilo que nos motiva e encanta. A arte, da maneira como é trabalhada no projeto tem relação direta com a experiência do
sujeito, que propicia uma compreensão profunda das questões sociais, pois, solicita a percepção visual, a auditiva bem como
os demais sentidos e é através dela que o sujeito compreende a dimensão poética presente em seu meio.
Como as flores, a arte precisa ser experienciada para que configure significações diversas nos processos de ensino e aprendizagem. Ela existe, está inserida na contemporaneidade, mas como é que ela “toca” cada um de nós? Quais são seus sentidos
para a comunidade escolar?
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O que o senso comum entende por arte é a maior dificuldade que se enfrenta para a compreensão da arte contemporânea.
Uma obra de arte, para a maioria das pessoas, é uma pintura, um desenho ou uma escultura, autêntica e única, realizada por
um artista singular e genial. Essas são as premissas que vêm sendo, desde o Renascimento, sedimentadas no imaginário
social. (FREIRE, 2006, p. 7)

A desconstrução perpassa a ressignificação, esse é o papel do Projeto Compartilharte na escola, sua essência consiste em
considerar a experiência como fundamental no aprendizado, na interação, na coletividade; num processo de experimentação,
em que a investigação do mundo se faz principal objeto. O projeto faz exatamente isso, promove espaços para socialização,
construção, desconstrução, desbravando e ampliando caminhos, utilizando diferentes trecos para que as significações sejam
validadas. O propósito é “confrontar os trecos: reconhecê-los, respeitá-los; nos expor à nossa própria materialidade, e não
negá-la” (MILLER, 2013, p. 12)
A cada atividade desenvolvida reforçou-se a ideia de que para conhecer é preciso permitir-se vivenciar. Desse modo, propusemos um espaço de contínuo compartilhamento de saberes e troca de experiências, construindo de maneira sensível, crítica e
reflexiva o conhecimento. Cada atividade proporcionou novas experiências e permitiu aos estudantes diferenciar o reconhecimento da experiência artística, como apontado por Dewey (2010).
Bozzano (2013), ao afirmar que a experiência envolve a leitura, a prática e a reflexão, corrobora as iniciativas oriundas do
projeto. Cabe à leitura estabelecer relações com a produção sociocultural a partir do que já é conhecido. O fazer, a prática,
possibilita a apreensão da realidade com outros sentidos, a observação a partir de outras perspectivas que não aquelas que
normatizam nosso olhar. Juntas, leitura e prática abrem caminhos para aprofundar a reflexão, para uma compreensão dos conteúdos e conceitos que nos cercam e alimentam de questionamentos o tempo todo e podem ser utilizados como instrumentos
capazes de permitir a relação entre conhecimento desenvolvido por outras ciências e a arte, contribuindo para que o sujeito
amplie sua atuação no espaço da cidadania.
É desejável que o sujeito, ao longo da sua vida, tenha a oportunidade de vivenciar o maior número de experiências culturais, de
oficinas criativas, de trocas de saberes, entretanto é necessário que cada uma dessas experiências possam ser desenvolvidas
e aprofundadas, em um espaço que ofereça suporte às suas peculiaridades. O estudo, a análise e a apreciação das formas puderam contribuir tanto para um processo pessoal de criação dos sujeitos envolvidos, como para o reconhecimento da função
que a arte e suas diferentes linguagens desempenha na sociedade e relaciona-se a diferentes áreas de conhecimento.
“Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. […] O ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar” (OSTROWER, 2014, p.9). Acreditamos que ao
desenvolver o projeto construímos um espaço de valorização dos sujeitos envolvidos, oferecendo acesso a recursos e elementos culturais relevantes para a sua cidadania. Através da interação com diversos materiais ampliamos as possibilidades
de construção de saberes dos sujeitos, tornando-os conscientes do seu papel de cidadãos e consequentemente ativos nas
construções sociais e culturais do entorno em que vivem.
Nesse sentido a construção do objeto artístico permitiu articular vivência, conhecimentos e partilha de forma síncrona. Atendendo a premissa da construção totalitária do sujeito envolvido no processo, bem como as prerrogativas legais do ensino
básico na educação profissional tecnológica.
Nosso desejo é que a cada nova etapa, nosso projeto ganhe mais força na escola e na comunidade, disseminando a arte a e
cultura de maneira significativa. O desvelamento da necessidade de apropriação da cultura material, que emergiu das discussões em grupo, foi determinante para os encaminhamentos da construção do objeto “Fruir e Construir – menos pressa mais
arte”. Esse é o caminho que temos ainda por trilhar.
Como produtores de cultura, precisamos como Miller (2013) reivindicar a valorização das coisas proporcionalmente ao lugar
que elas ocupam em nossas vidas. É necessária a apropriação dos trecos que nos rodeiam, que configuram os cenários de
nossa existência. Que esse trabalho seja apenas o início de novas construções, novas provocações e muitas outras análises.
A continuidade das atividades do projeto pode fazer surgir novas propostas a partir da construção coletiva, do envolvimento de
todo o grupo, construindo saberes verdadeiramente significativos para todos os sujeitos envolvidos no processo.
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RESUMO
Ao analisarmos o contexto histórico encontramos a representação de plantas como elemento comum entre os campos das
artes visuais e das ciências. Partindo de seu surgimento, ainda na Pré-História, seu desenvolvimento impulsionado pelo naturalismo científico, movimento surgido no Renascimento, a ilustração de plantas acompanhou a arte e a ciência cruzando
territórios e tempos, chegando até a contemporaneidade onde ainda apresenta-se como um campo de exploração para artistas
visuais e ilustradores. Os fundamentos estéticos que nortearam artistas e ilustradores botânicos, identificados ao longo da
história da civilização, serviram de referência para a instauração de uma poética pessoal coerente às prerrogativas conceituais
da Arte Contemporânea.
Palavras-chave: Artes; Ciência, Ilustração; Poética, Arte Contemporânea.
ABSTRACT
Analyzing the historical context is possible to find the representation of plants as a common element among the fields of visual
arts and sciences. Starting from its inception, even in prehistory, its development boosted by scientific naturalism, movement
emerged in the Renaissance, the illustration of plants accompanied the art and science crossing territories and times, coming
to the contemporaneity which still presents itself as a field exploration for visual artists and illustrators. The esthetic bases
that guided botanical artists and illustrators, identified throughout the history of civilization, were used as a reference for the
establishment of a coherent personal poetic to conceptual prerogatives of Contemporary Art.
Keywords: Arts; Science, Illustration; Poetics, Contemporary Art.
1. INTRODUÇÃO
Ao traçarmos uma análise da história da civilização verificamos que arte e ciência estabelecem um percurso paralelo, com produções que se complementam, formulando uma série de conhecimentos compartilhados. Percebemos nas ciências naturais, o
emprego de recursos das artes visuais na documentação e estudos de espécies vegetais, animais ou a paisagem, assim como
no campo das artes, artistas em diferentes épocas e com diferentes olhares utilizaram-se de conhecimentos científicos como
base para em seus processos criativos.
Nesse sentido, o presente trabalho possui como objetivo o resgate histórico da ilustração botânica gerando subsídios para o
desenvolvimento de uma produção plástica em arte contemporânea, tomando como base um estudo de caráter histórico sobre
o naturalismo científico e suas relações com a arte.
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A pesquisa teve como base a revisão bibliográfica do tema e a análise de publicações, na área das artes visuais autores
como Gombrich (1995) e Catlin (1997) e livros que abordam questões técnicas inerentes à ilustração científica, como Capra (2011) e Rix (2012). Em seguida, realizou-se a análise de imagens iconográficas e documentais, paralelas aos textos,
relacionando tais imagens a base teórica. Posteriormente foi realizada uma pesquisa sobre as obras de Sérgio Allevato
Allevato um artista contemporâneo com formação na área da ilustração botânica e posterior formação em artes, suas
obras fazem uma relação entre a arte e a ciência. Por fim iniciou-se o desenvolvimento de uma poética pessoal, que parte
dos tradicionais formatos, materiais e técnicas de ilustrações botânicas para a produção de atorretratos com um enfoque
contemporâneo.
2. O SURGIMENTO DA ILUSTRAÇÃO BOTÂNICA: CONTEXTO E ARTISTAS
Ao analisarmos criteriosamente a história da ilustração botânica, expressão visual que consiste na representação de elementos vegetais, encontra-se indícios de seu desenvolvimento desde a pré-história, onde já se buscavam meios e técnicas para
representar a natureza, porém inicialmente tais produções não possuíam caráter científico e sim ritualístico, tornando-se
posteriormente em um importante meio técnico para catalogação de espécies vegetais.
A obstinação por dominar tecnicamente a representação de elementos da natureza acompanhou o homem no decorrer da
história da civilização, motivado por funções diferenciadas, mas em linha cronológica, observa-se um percurso evolutivo que
originou o que conhecemos hoje como ilustração botânica. No Antigo Egito e em Roma, plantas aparecem representadas em
murais com finalidade decorativa e ornamental. As erupções vulcânicas e terremotos que destruíram a civilização minóica na
cidade de Creta, Acrotíri e Pompéia, preservaram pinturas em afresco que nos permitem identificar plantas como o açafrão,
usado como aromatizante e corante, bem como: rosas, lírios, papoulas dentre outras.
Os primeiros livros de ilustração botânica continham a representação de plantas medicinais, visando ajudar o leitor a identificá-las e a usá-las. Obras datadas do século I a.C. permitem cogitar que as origens do desenvolvimento de estudos detalhados
sobre as propriedades medicinais, com desenhos e descrições, foram produzidas na Grécia, na Ásia Menor e na Babilônia,
resultando nos primeiros livros dessa área.
Deste período podemos destacar a produção de Cratevus, um dos mais famosos botânicos do século I a.C, cujo trabalho serviu
de base para o livro Aniciai Iulianae Codex, obra na qual podemos encontrar ilustrações de plantas em pergaminho circundadas
por escritas gregas. Referência para a área, esse livro foi bastante influente na área botânica, tendo seu conteúdo restaurado
e reproduzido inúmeras vezes.
Por conseguinte, esses desenhos continuaram servindo como modelo durante a Idade Média, período em que a ilustração
botânica não demonstra evolução significativa, sendo reproduzidos para a transmissão dos saberes nos mosteiros, perdendo
qualidade por falta de conhecimento e domínio técnicos.
No oriente é possível encontrarmos ilustrações de plantas produzidas no século XIII, geralmente elaboradas sobre pergaminhos com temática de frutas, flores e pássaros. Na China podemos destacar a existência de vários registros de ervas medicinais usadas a cerca de 4.500 anos. Jà na europa, no século XV, a ilustração de plantas faz-se presente em pinturas religiosas,
sendo usado como elementos decorativos e ou simbólicos.
Mas foi nos séculos XVI e XVII que ocorreu um novo olhar para as relações entre a arte e a ciência, marcando uma retomada
nos estudos de observação da natureza. De acordo com os estudos de Rix:
No início do século 16 e 17 o interesse se voltou para os livros sobre o crescimento das flores de decoração, conhecidos
como florilégios. Imagens dos primeiros jardins de flores europeus também podem ser vistas em pinturas do século 15,
mas normalmente carregam significado religioso: lírios, rosas, Ísis e cravos são comumente mostrados. (RIX, 2012, p.11).

Podemos destacar, como representante emblemático deste período, o artista Leonardo da Vinci. Intelectual que realizou inúmeros estudos botânicos através da observação sistemática de plantas, da Vinci inicialmente realizava estudos de vegetação
como processo para a pintura, estando no âmbito das investigações visuais de forma, cor e luz, porém tais experimentos
adquirem mais tarde o rigor científico da ilustração botânica.
Os manuscritos botânicos foram produzidos por da Vinci a partir de 1500, quando ele tinha 50 anos, conforme expõe Capra:
A sua habilidade nos desenhos botânicos atingiu o ápice em torno de 1508-10, e só depois de 1510, com Leonardo já
sexagenário, foi que seus experimentos botânicos se tornaram pesquisas puramente científicas distintas das pinturas.
(CAPRA, 2011, p. 19).

O estudo Lírio Branco de Leonardo da Vinci é considerado uma obra prima para a botânica, com a representação precisa dos
seis estames do lírio, o invólucro floral dividido em seis pétalas e a disposição das folhas no caule. Os conhecimentos científicos de Leonardo não foram divulgados na sua época, seus contemporâneos o consideravam um individuo estranho.
Segundo Gombrich:
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Sobretudo é provável que o próprio Leonardo não alimentasse a ambição de ser considerado um cientista. A exploração da
natureza era para ele, em primeiro lugar e acima de tudo, um meio de adquirir conhecimento sobre o mundo visível – conhecimento de que necessitaria para a sua arte. (GOMBRICH, 1999, p. 294)

Figura 1: Lírio Branco, Leonardo da Vinci, 1472, desenho, coleção windsor, dimensões desconhecidas.

Fonte: CAPRA, 2011.

Contemporâneo de Da Vinci, Albrecht Dürer foi outro artista de grande destaque no campo da ilustração de plantas, ganhando notoriedade pelo alto grau de fidelidade com que captou meticulosamente os detalhes de seus temas vegetais,
conferindo aos seus desenhos, pinturas e gravuras uma sofisticada e mimética representação da realidade. Neste sentido
evidencia Gombrich:
Dürer esforçou-se em atingir a perfeição em imitar a natureza, não só como um objetivo em si, mas como uma melhor
maneira de apresentar uma visão convincente das histórias sagradas, as quais iriam ilustrar em suas pinturas, estampas e
xilogravuras. (GOMBRICH, 1999, p.345)

As obras Dürer servem de referência para os ilustradores botânicos atualmente. Os temas naturalistas despertaram-lhe tanto
interesse que ele esforçou-se ao máximo na execução de estudos de animais e plantas sua grande maioria em aquarelas esses
desenhos serviam de base para toda sua arte.
Inicialmente pinturas artísticas de flores eram feitas pra coleções privadas da realeza, mas foi entre os anos de 1.750 e 1.850
que se vivenciou o auge da ilustração botânica, onde impulsionada pelo cenário de novas descobertas da biologia, da ciência
e do domínio de técnicas de impressão, a ilustração científica e botânica tomou um rumo próprio distanciando-se da mera
função decorativa.
Entre a metade do século XVIII e o século XIX os artistas viajantes impulsionados pelo forte desejo de conhecimento científico, cruzaram continentes, desenvolveram belíssimos estudos de plantas que até hoje são referência na ilustração de livros
científicos.
3. OS ARTISTAS VIAJANTES: ARTES VISUAIS E ILUSTRAÇÃO BOTÂNICA NA AMÉRICA LATINA
Ao tomarmos as produções artísticas ao logo dos XVI a XIX, nos deparamos com o legado deixado pelos artistas-viajantes que
através de suas obras (desenhos, pinturas, gravuras) constituiriam com a visualidade e documentação de fatos, hoje tratados
como história, através das representações da natureza, dos costumes dos seus habitantes e dos registros de espécimes da
flora e fauna que foram realizadas por artistas e cientistas.
Catlin, em um dos capítulos do livro Arte na América Latina nos aponta as relações entre a arte, a ciência e a documentação
de espécies do continente europeu.
A realidade de um mundo que estava além dos horizontes europeus conhecidos foi gradativamente despertando a atenção
das principais nações navegadoras e, depois no século XVIII, começou-se a buscar seriamente informações que fossem
confiáveis, capazes de proporcionar a posse e o comércio das riquezas americanas. Aproveitando de maneira pragmática as
oportunidades que agora entreviam, essas nações passaram a enviar expedições marítimas que combinavam a exploração
geográfica com um trabalho cuidadosamente planejado por artistas a fim de que, com objetividade fossem registradas
formas desconhecidas da vida vegetal, animal e humana. (CATLIN apud. ADES, 1997, p. 42-43).
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O contexto latino americano despertava o interesse dos artistas da época pelo cenário exótico tropical, fator que desencadeou
a organização das missões artísticas, que tinham como objetivo, retratar além de novas espécies o entorno criando assim
registros portáteis para levar a conhecimento do povo europeu as formas de vida na América. Essas representações que contribuindo na difusão da imagem do continente americano são marcadas a princípio pelo olhar europeu. Os formatos portáteis
dos estudos permitiam que esses fossem deslocados, difundindo o conhecimento, construindo e estabelecendo um elo visual
entre o novo e o velho mundo.
Catlin, em seus ensaios nos faz pensar na forte influência que os princípios e valores da arte europeia tiveram sobre o trabalho
dos artistas viajantes que vieram para a América Latina.
Como era de se esperar no início o repertório dos trabalhos desses artistas itinerantes, cujo propósito era documentar os
fenômenos naturais, tanto na prática como na teoria, foi construída por obras que seguiam padrões predominantes nas
academias de belas-artes européias (…) as academias européias não treinavam seus artistas para trabalhar com modelos
vivos, para descobrir-lhes as características intrínsecas, mas com vistas a destilar e purificar-lhes as formas em busca de
um ideal. (CATLIN apud. ADES, 1997, p.47)

No entanto ao entrar em contato com o novo cenário de exploração os artistas viajantes não se ativeram apenas às representações descritivas, acabando por envolver-se profundamente por questões de grandeza maior, passando a expressar
em suas obras questões e valores culturais e sociais até então desconhecido da sociedade europeia. A arte, nesse sentido,
encontra-se como um meio o qual possibilita além do conhecimento e da informação da área científica a produção de
imagens que são potentes metáforas, através das quais podemos pensar a vida e as relações que permearam os olhares
desses artistas.
Através dessas obras, podemos pontuar relações entre a arte e a ciência e investigar, como se constroem o olhar científico do
naturalista e o olhar artístico sobre a paisagem e a cultura. Esse legado vai além dos conhecimentos científicos, pois tomados
de encantamento, os artistas envolveram-se tanto na catalogação e divulgação de espécies quanto na documentação de uma
iconografia de caráter histórico.
O artista, geógrafo, naturalista e explorador alemão, Alexander Von Humboldt (1769-1859), considerado um grande naturalista, foi pioneiro ao apresentar uma nova visão da botânica no início do século XIX. Juntamente com botânico francês Aimé
Bonpland, foi o primeiro artista a visitar cuba, atravessar o centro e o norte dos Andes e, em seguida, o México no intuito de
estudar os aspectos físicos da terra. O trabalho de Alexander Von Humboldt, na documentação geográfica das Américas foi
determinante para as ciências naturais da época. Embora não tenha estado no Brasil, Humboldt viajou bastante pela América, tendo passado boa parte de sua vida no Equador. Os artistas que o sucederam passaram a representar uma natureza em
transformação.
A vinda da corte portuguesa para o Brasil abriu espaço para estudos de ilustração científica com imagens da fauna, da flora
e da geografia do país, bem como das civilizações que aqui viviam. Essas representações ajudaram a construir uma ideia de
como seria o país para os olhos dos estrangeiros.
A Missão Artística Francesa como ficou conhecido o grupo de artistas franceses chefiados por Joaquim Lebreton que chegou
ao Rio de Janeiro em 1816, a convite da Coroa portuguesa visando à documentação da paisagem e do contexto brasileiro,
acaba por influenciar e estabelecer o ensino das artes plásticas no Brasil, pautado em padrões acadêmicos europeus.
Os pintores que integravam as missões artísticas tinham como objetivo a representação fiel da realidade. O pintor naturalista Johann Moritz Rugendas(1802-1858), que em sua primeira viagem ao Brasil produziu obras especialmente detalhistas
e representativas, teve sua trajetória artística marcada pela dicotomia entre as exigências de exatidão da ilustração técnica
e o gênio criativo do artista. Seus desenhos e pinturas posteriormente foram publicados no álbum, Viagem pitoresca ao
Brasil, em 1835.
Ferrari ao pensar a trajetória dos artistas viajantes destaca as contradições as quais Rugendas teve que enfrentar:
Artistas viajantes que vieram para o Brasil, como integrantes de missões científicas tiveram a experiência de olhar para as
belezas naturais e pessoas que aqui viviam. Johann Moritz Rugendas (1802 -1858), por exemplo, enfrentou conflitos ente o
registro fiel exigido pelo caráter da missão científica do barão de Langsdorff e seu desejo de criar as próprias interpretações
a respeito daquilo que via. Rugendas esteve principalmente na região litorânea do Brasil e registrou uma Mata Atlântica que
quase não existe mais. Suas imagens são percepções de um mundo quase desaparecido. (FERRARI, 2012, p.143).

Ao retornar para a Europa Rugendas entrou em contato com novas produções artísticas, avaliou seus trabalhos produzidos e
passou a explorar novos olhares voltados para a parte social e cultural.
Rugendas abandona a descrição precisa de espécimes tipológicas (embora sempre no contexto natural deles) como as que
fizera no Brasil, deixa os grandiosos e luxuriantes aspectos da natureza, para ir ao encontro dos costumes e da gente nos
assentamento humanos, mostrada contra um fundo mais generalizado da natural grandeza onde o humano era mais enfatizado que o monumental. (CATLIN apud. ADES, 1997, p.50).
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Uma das dificuldades enfrentadas pelos artistas acostumados com os padrões acadêmicos da arte europeia em representar a
paisagem brasileira se deu devido à multiplicidade de elementos dispares que se entrelaçavam árvores próximas e distantes,
com diferentes tamanhos, impedindo muitas vezes, uma representação fiel, a representação de clareiras pode ter sido a solução para valorizar detalhes representando melhor homens, animais e plantas.
Figura 2: Cascatinha da Tijuca, Nicolas Antoine Taunay, 1816-1821, óleo sobre madeira, dimensões desconhecidas.

Fonte: MARTINS, 2009.

Ainda nesse cenário de descobertas podemos destacar o artista Nicolas Antoine Taunay (1755-1830), que em sua obra
Cascatinha da Tijuca, retrata-se diante de um cavalete pintando a palmeira que está a sua frente. Essa obra nos faz pensar,
no processo de estudo que o artista, precisa para desfragmentar os elementos da natureza para sua compreensão como
um todo.
Figura 3: Retorno dos escravos de um naturalista, Jean –Baptiste Debret, 1826, Aquarela sobre papel, dimensões desconhecidas.

Fonte: MARTINS, 2009.

Outro artista que nos faz pensar fortemente as relações entre a arte e a ciência é o Frances Jean Baptiste Debret, o artista da
corte portuguesa que mais se dedicou a pinturas de temas históricos além de inúmeras representações da paisagem brasileiras foi fundador da Academia Imperial de Belas-Artes do Rio de Janeiro.
Em sua obra intitulada “Retorno dos escravos de um naturalista” (1826), Debret, além de retratar a figura do negro, deixa registrado de forma simbólica, a participação de gente da terra no trabalho de campo desenvolvido por naturalistas estrangeiros, e
as valiosas contribuições de índios, escravos e outros residentes na busca de espécies da fauna e da flora.
Com a Academia Imperial de Belas-Artes do Rio de Janeiro inicia-se um processo de formação de artistas brasileiros. Sendo
que em 1859 acontece a primeira grande expedição científica brasileira patrocinada pelo Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, ficando a cargo de José dos Reis Carvalho discípulo de Debret e Francisco Freire Alemão, a ilustração científica e
paisagística.
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Seus resultados inspiram visivelmente outros artistas como Manuel de Araújo Porto Alegre que em sua obra Floresta brasileira
de 1856, retrata árvores gigantescas com galhos emaranhados e repletos de parasitas.
Essas entre outras obras contribuem para afirmação cultural do país, registram e valorizam a riqueza da fauna e da flora, revelando uma natureza espetacular e pitoresca já extinta, essas produções agregam além do valor artístico, elementos descritivos
tornando-se importante fonte de pesquisa documental para diversas áreas.
4. A ILUSTRAÇÃO ENQUANTO FERRAMENTA CIENTÍFICA: ENTRE O OLHAR E A TÉCNICA
A ilustração botânica é uma dos segmentos da ilustração científica, voltada ao registro de espécies vegetais. Muitas vezes
é usada a expressão “arte botânica” pelo preciosismo técnico com que são feitas acabam fazendo parte de acervos artísticos. Hoje em dia, as técnicas usadas em tais representações são as mais variadas e vão desde as tradicionais até as mais
modernas.
No livro Theatrum Florae, de Daniel Rabel (1578-1670), ele retrata uma variedade de narcisos. O desenho em gravura permite-nos identificar diferenças entre as variedades da espécie. Os aspectos descritivos da ilustração botânica podem ser observados tendo como base os estudos de Rix:
Wilfrid Blunt, o principal crítico de ilustração botânica, escreveu que para os artistas botânicos existe sempre um conflito
entre a arte e a ciência: o quanto um espécime deve ser manipulado ou “melhorado a serviço da arte sem comprometer a
exatidão e a ciência. Para alcançar um equilíbrio, o artista também deve estudar ou ter conhecimento suficiente da planta
para saber quais características são típicas da espécie e quais são únicas do espécime a ser pintado. Uma verdadeira ilustração botânica científica não deve apenas representar o modelo, mas também a espécie como um todo. (RIX, 2012, p. 240).

No decorrer da história a ilustração botânica sofreu influências estilísticas modificando alguns aspectos de sua representação,
mas os aspectos mais técnicos e convencionais de se elaborar uma prancha continuam sendo usados até hoje, com achegada
da fotografia surgiram questionamento sobre o uso da ilustração manual, mas logo se percebeu que a fotografia não substitui
à precisão de detalhes de certas ilustrações, sem contar que uma mesma prancha pode conter todos os aspectos morfológicos necessários a identificação de uma planta. A melhoria nos equipamentos óticos tem auxiliados ilustradores a captar os
detalhes com maior precisão a produzir imagens cada vez mais realistas.
Diana Carneiro, ilustradora botânica que tem atuado na área destaca as principais técnicas usadas atualmente:
Dependendo da sua finalidade a ilustração pode ser feita, basicamente, de três formas: utilizando somente o desenho (a
lápis), o desenho finalizado a nanquim (bico-de-pena) ou a pintura geralmente aquarela. Nos dois primeiros casos, em
monocromia, usando a grafite (lápis) ou a pena e tinta, os elementos básicos do desenho -ponto e linha- são utilizados em
todas as modalidades de registro, resolvendo formas, volumes e texturas. Já a pintura traz a vantagem da definição cromática do vegetal e de suas peças, como flores e frutos, facilitando enormemente o processo de reconhecimento do mesmo.
(CARNEIRO, 2011, p.24)

Um procedimento também utilizado atualmente é a ilustração digital que traz a vantagem da redução de tempo de execução,
porém exige perfeito domínio técnico da computação gráfica e frequente atualização na área. Alguns ilustradores aliam as
técnicas convencionais da ilustração com a computação gráfica, seja para arte finalizar um desenho iniciado manualmente ou
em um processo inverso um desenho projetado no computador pode ser finalizado manualmente.
Hoje em dia a ilustração botânica tem seu espaço reconhecido como disciplina curricular dentro das universidades ou em
institutos de pesquisa, como atividades livres ligadas as artes naturalistas.
E inegável a importância de Margaret Mee, ilustradoras botânicas de grande influência no legado científico brasileiro. A
ilustradora de origem britânica veio para o Brasil em 1952, para trabalhar como professora encantou-se pela exuberância
das plantas tropicais, passando a pintar flores que via em viagens para o interior do Brasil. Margaret realizou várias expedições pela Amazônia, observando e desenhando plantas, suas obras participaram de diversas exposições no Brasil e
em Londres.
Sua importância vai além da produção de imagens, pois além influenciar outros artistas, abriu espaço para a crítica das
questões ambientais, e a organização dos ilustradores. Após sua morte foi fundada no Rio de Janeiro a Fundação Botânica
Margaret Mee, atual Fundação Flora de Apoio à Botânica, um centro de pesquisa, que promove bolsas de estudos na área de
ilustração botânica. Nas últimas décadas foram criados também em outros estados centros de estudos e pesquisas como o
Centro de Ilustração Botânica do Paraná (CIBIP) a Botânica Arte de Companhia (SP), Núcleo de Ilustração Científica da (UNB),
além de cursos, encontros, debates e seminários na área.
Assim como a arte passou por inúmeras transformações, libertando-se da função representativa, abrindo espaço para
a reflexão a ilustração botânica também agregou novos materiais, mas sem perder nunca a função de representar uma
realidade.
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Apesar de toda a tecnologia disponível nada substituiu o olhar meticuloso do artista, que dispõe de sua técnica a serviço da
ciência, pois somente a ilustração pode dar conta das particularidades e dos detalhes de uma planta, considerando sempre a
composição, o enquadramento, a harmonia, a proporção, o equilíbrio, elementos que garantem a ilustração um caráter estético, aliando o rigor e a beleza para a motivação de sentidos no observador.
Entre os equipamentos usados pelos ilustradores botânicos podemos destacar: mesa, cadeira, prancheta inclinada, transferidores de medida, luminária, lupa e mesa de luz. A iluminação deve ser a mais natural possível para não interferir na percepção
das tonalidades das cores, quando necessário deve ser usada uma lâmpada dicróica colocada à esquerda do desenhista sendo
que o modelo deve ficar a direita. Não se deve, usar duas fontes de luz para não atrapalhar a percepção correta do volume e
nem usar luz atrás do modelo para não provocar transparência.
Podem ser utilizados lápis de diferentes durezas dependendo do resultado que se quer alcançar, geralmente os da série B
e HB, as borrachas podem ser usadas desde as tradicionais para ainda na fase de esboços, ou as plásticas para remover
traços fortes e ainda as maleáveis que podem se usadas na hora de sombrear já que não deixam farelos e não rasuram o
papel podendo ser usadas para clarear e definir as áreas de luz. São indicados diferentes papéis dependendo da fase de
elaboração do desenho, para o esboço usa-se papel leve de fina espessura cerca de 75g/m² branco, liso e pouco absorvente pode ser sulfite ou papel vegetal, para a finalização é necessário um papel mais pesado, branco e de suave textura
como o papel canson 220g/m², para bico-de-pena é ideal um papel mais opaco, branco de média espessura coberto por
uma fina camada de talco como o opaline, quando se usa aquarela deve se dar preferência para papéis de alta gramatura
no mínimo 300g/m². Para dar acabamento às ilustrações podem ser usadas além da tinta nanquim (em tinta ou caneta),
a aquarela (em pastilhas ou em tubos) e o guache, os pincéis devem ter diferentes numerações dependendo do resultado
a ser alcançado.
Levando em conta a vulnerabilidade em que se encontra o planeta, e a variedade de espécies ainda desconhecidas pela ciência,
a lustração botânica é atualmente um campo em exploração, tendo ganhado bastante espaço recentemente, através da realização de novos estudos e pesquisas, visando ampliar seu uso em diferentes áreas de conhecimentos. Diversas exposições,
organizadas em todo o mundo possibilitam aos artistas botânicos exibir suas pinturas, compartilhando conhecimentos e
divulgando seus trabalhos, especialmente para colecionadores.
Com essa perspectiva, Rix acredita que ainda possa haver uma segunda era de ouro da ilustração botânica, onde os trabalhos
dos ilustradores encontrem demanda, através da publicação de livros de baixo custo com técnicas de reprodução eletrônica
precisas.
5. ENTRE A ARTE E A ILUSTRAÇÃO BOTÂNICA: O ARTISTA NA CONTEPORANEIDADE
O desenvolvimento deste tema surgiu do interesse em explorar as potencialidades oferecidas pelas áreas do conhecimento
no âmbito da ilustração botânica e da arte de modo que se estabeleça uma concepção poética através da combinação
destas potencialidades, conferindo outras dinâmicas e novos referenciais, estimulando o olhar em uma nova dimensão
estética.
Para isso tomo como referência o artista contemporâneo Sérgio Allevato um artista com formação na área da ilustração botânica e posterior formação em artes, que se expressa com originalidade através de suas obras, fazendo uma relação entre a
arte e a ciência.
O artista teve uma fase hiper-realista, dedica principalmente a animais, pássaros e flores, na época em que foi bolsista na
Fundação Botânica Margaret Mee em Londres. Mais tarde convergiu para composições menos convencionais, derivando
para um período de abstração lírica, a que chegou como consequência da sua necessidade de se expressar por meio da
pintura. (http://www.sergioallevato.com.br/bh2007.pdf)

Estudante bolsista da Fundação Margaret Mee em Londres ele entra em contato com as técnicas de ilustração botânica as
quais mais tarde passa a usar em suas obras de forma não convencional. Seu trabalho remete a representação naturalista,
porém com um novo enfoque.
É no campo inusitado da ilustração botânica, a meio caminho entre a arte e a ciência, que nasce a flora peculiar de Sérgio
Allevato (Rio de Jnaeiro 197). Construídas com técnicas clássicas de representação da natureza, que remetem aos naturalistas e aos viajantes dos séculos 17 e 18, suas aquarelas evoluem da fidedignidade absoluta à reinvenção de espécimes,
gerando híbridos de cujos caules e ramos brotam partes de conhecidíssimos personagens da cultura pop e do universo
infantil. (http://www.sergioallevato.com.br/bh2007.pdf)

Na primeira fase suas obras trazem hibridismos entre partes de espécies vegetais e personagens infantis, dessa fase podemos destacar obras como “Heliconiamusculus” onde em um primeiro olhar, esse hibridismo é tão tênue, que passa quase
despercebido. À primeira vista, suas obras parecem retratar a flora, como a tradicional arte botânica, mas observando melhor,
o observador descobre, em partes da anatomia das plantas, desenhos de personagens do imaginário infantil. Em trabalhos
mais ousados ele mistura o sexo das plantas, com o não sexo dos personagens infantis, deixando o observador desconfiado
estar diante de um trabalho malicioso.
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Figura 4: Heliconiamusculus 2006, aquarela sobre papel, 60 X 50 cm.

FONTE: http://www.sergioallevato.com.br/ Acesso em: 12/03/2016

Em uma segunda fase o artista compõe os rostos desses personagens da cultura pop, estruturados a partir de plantas a partir
de pesquisa da flora de cada região e da nacionalidade ou afinidade territorial dos personagens de desenhos animados para
posterior representação.
Em “Flora Carioca” o personagem Zé Carioca, criado pela Disney para representar os cariocas é representado com plantas
brasileiras, mesclando a linguagem científica e a pop, criando espécies não naturais, mas com forte caráter de nacionalidade.
Seu trabalho mescla a dualidade entre a realidade e a fantasia, trazendo um olhar contemporâneo para as relações entre a arte
e a ciência, às vezes questionador das relações entre o conceito e a imaginação.
Figura 5: Flora Carioca, 2011, óleo sobre linho, 100 x 80 cm.

FONTE: http://www.sergioallevato.com.br/ Acesso em: 12/03/2016

Danto ao falar sobre a arte contemporânea nos coloca diante de um tempo “pós-histórico” sobre o qual a arte interpretada
historicamente passa a ter um fim, vindo a ser pensada a partir de um plano filosófico o qual abarca diversos meios e práticas.
Na fase pós-história existem incontáveis direções a serem tomadas para a prática da arte, nenhuma delas mais privilegiada
pelo menos historicamente que as demais.
A partir da segunda metade do século XX o processo de intensa crítica ao modernismo propõe novos limites no campo do
saber, estabelecendo outras ligações entre emoção e razão fato que fortalece as interações de diversas áreas e linguagens
objetivando um pensamento mais holístico tendo como base a essência do ser humano aproximando a matéria e o espírito a
partir do pensamento.
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Partindo desse pressuposto e tomando como referência o trabalho de Sérgio Allevato dei início a uma proposta artística que
se encontra entre a arte e a ilustração, relacionando a arte, a ciência e a percepção. São retratos e pequenos fragmentos de
mim, em meio a um emaranhado de plantas com exuberantes cores e formas, sugerindo assim uma reconfiguração desses
fragmentos. As imagens articulam o que sou aquilo que me agrada e aquilo que me aguça a percepção.
Para dar clareza na construção de meu processo artístico, faço um resgate de lembranças pessoais que tiveram importância
no desenvolvimento dessa poética sendo fundamentais na minha trajetória artística dando direcionando a essa investigação.
As questões me motivam a esse tema vem das minhas relações com plantas, as quais sempre me atraíram por suas formas,
cores e aromas.
Figura 6: Estudo de pitanga, aquarela sobre canson, 15 x 21 cm, 2016.

FONTE: Autor.

Primeiramente foram feitos estudos em formatos de ilustrações botânicas de algumas plantas que possuem relação com
as vivências e experiências por quais passei no decorrer da vida. A partir desses elementos se deram as composições de
autorretratos. Desde a pré-história quando o homem deixou marcadas nas paredes das cavernas suas mãos em negativo,
há uma busca pela auto representação, seja pelas formas tradicionais da arte clássica ou pela busca de novas mesclas
e hibridizações, o artista imprime seus anseios daquele momento, sem preocupar-se em agradar mais alguém, senão a si
mesmos.
O primeiro trabalho da série de retratos representa “O que eu vejo?” trata-se da representação do meu olhar para esse mundo
de cores e formas. Essa percepção é algo que me acompanha desde a infância, onde convivia diariamente com uma exuberância de cores e formas, os pequenos detalhes e fragmentos despertavam atenção e curiosidade, revelando formas, texturas,
degrades de cores de uma variedade incrível que vão desde a infinidade de caules, folhas, flores, frutos, sementes de variadas
espécies, ou até mesmo fragmentos em decomposição.
Figura 7: O que eu vejo. Aquarela sobre canson, 42 x 60 cm, 2016.

FONTE: Autor.
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O segundo trabalho da série de retratos representa “O que trago em mim” é retrato de minhas mãos, carregadas de plantas e
uma borboleta. Esse trabalho traz a dualidade entre a exuberância e a decomposição, entre o que se toca e o que se desfaz.
Ao final desse percurso resultou a composição dos rostos com esses fragmentos de plantas. Em “Autorretrato I” o rosto é
representado sendo tomado por um emaranhado de plantas que ora prevalece o escuro do esfumado ora prevalece o colorido
da aquarela.
Já em “Autorretrato II” as plantas prevalecem compondo totalmente o retrato, representando de modo simbólico um pensamento que é invadido por completo por esse desejo do olhar e do representar.
Figura 8: O que trago em mim. Aquarela sobre canson, 42 x 60 cm, 2016.
Figura 9: Autorretrato I, lápis 5B e aquarela sobre canson, 42 x 60 cm, 2015.
Figura 10: Autorretrato II, aquarela sobre canson, 42 x 60 cm, 2016.

FONTE: Autor.

Essa proposta parte de uma poética pautada em princípios naturalistas que é pensada a partir do tempo e da memória, através
da ressignificação de elementos da natureza, buscando estabelecer empatias com o senso comum e com o gosto, apoiando-se
em um reconhecimento a partir de memória, que se evidenciam nesses fragmentos de plantas, cheios de detalhes que compõem com visualidade os retratos.
6. CONCLUSÃO
Com esse trabalho evidencia-se que a arte e ciência possuem em comum o fato de serem estratégias de comunicação de
ideias, embora essa comunicação ocorra de maneira distinta, enquanto o artista busca transmitir suas impressões sobre o
mundo de maneira subjetiva, os cientistas esforçam-se ao máximo, para eliminar a subjetividade de suas criações, buscando
seguir padrões de regularidade em suas representações.
Sendo assim, ao mesmo tempo em que se diferenciam se complementam, pois, a arte apropriou-se de conhecimentos de
ordem científica com o intuito de aprimorar suas obras enquanto que a ciência fez uso de técnicas usadas pelos artistas para
documentar espécies e divulgar conhecimentos de ordem científica. Essa proximidade entre as duas áreas faz com que, de
certa forma, a arte e a ciência traçassem um percurso paralelo.
A pesquisa documental e a recolha de bibliográfica especializada relativa ao tema permitiu estabelecer esta confluência entre
a arte e a ciência a partir de pressupostos teóricos que foram reorganizados dando suporte a uma prática artística reinventada.
A partir das dualidades e confluências dessas áreas é que surgem as proposições para nortear a produção poética.
Conclui-se que relações entre arte e ciência atravessaram continentes e séculos chegando até produções da atualidade, sendo
que muitos trabalhos relacionam esses dois campos de conhecimento, no contexto da Arte Contemporânea.
As ideias aqui expostas são fundamentais em um cenário onde se discutem formas de preservar o meio ambiente, sendo a arte
utilizada como meio facilitador e provocador de percepções despertando olhares e interesses. Perante essas considerações,
busco através desse trabalho propor uma reflexão através de experiências estéticas, diante de trabalhos que fazem alusão ao
detalhamento do naturalismo científico aliado ao olhar mais crítico do artista através de uma arte com enfoque contemporâneo, mas que remete aos olhares do passado.
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FABULAÇÕES EMPRESARIAIS: AÇÕES ARTÍSTICAS EM TRÂNSITO
ENTRE O REAL E O FICCIONAL
Priscila Rampin
priscilarampin@me.com
RESUMO
Este trabalho apresenta uma análise das características e especificidades das estruturas ficcionais para as artes visuais, por
meio da articulação do conceito de superfictions, abordado por Peter Hill (2001), e do conceito das táticas imersivas, abordado
pelo professor Bernard Guelton (2013). Como apoio à análise, traça-se comparações entre ambos os conceitos e o modo de
produção e de oferecimento do Instituto de Pequenas Desordens, uma empresa poética e fictícia que observa o cotidiano urbano e o uso que os cidadãos fazem dos seus equipamentos, guarnições e marcos.
Palavras-chave: Ficções visuais; Superfictions; Táticas imersivas; Ação artística; Imagem.
RESUMEN
Este trabajo presenta un análisis de las características de las estructuras ficcionales para las artes visuales, a través de la
articulación del concepto de superfictions, abordado por Peter Hill (2001), y del concepto de las tácticas inmersivas, abordado
por el profesor Bernard Guelton (2013). Como apoyo al análisis, se trazan comparaciones entre ambos conceptos y el modo de
producción y de ofrecimiento del Instituto de Pequeños Desordenes, una empresa poética y ficticia que observa el cotidiano
urbano y el uso que los ciudadanos hacen de sus equipos, guarniciones y marcos.
Palabras clave: Ficciones visuales; Superfictions; Tácticas de inmersión; Acciones artística; Imagen.

Quão disseminadas são as práxis corriqueiras de uso da cidade? Quais sejam: os descartes variados de objetos que tenham
servido ao uso próprio ou de lixo comum; os usos subversivos, indevidos ou irregulares do espaço público e do espaço de
terceiros, como veículos estacionados em locais proibidos e a apropriação de terrenos de terceiros; a afixação de cartazes e
de lambe-lambes; a afixação de faixas ou de stickers contendo dizeres pessoais dirigidos a alguém ou ao coletivo e que comunicam sentimentos e desejos diversos ou ofertas de compra ou venda informais, dentre outras.
Com vistas a destrinchar poeticamente as pistas desses arranjos sociais, forjei a existência do Instituto de Pequenas Desordens, uma instituição fictícia fundada em 2014 que se apoia na sistematização de procedimentos semelhantes aos de uma
empresa qualquer, e cujas atividades são as de observar, de registrar e de divulgar os gestos banais de ocupação da urbe. O
desenvolvimento do trabalho conciliou várias ações (aluguel de um imóvel comercial, divulgações em mídias de massa, distribuição de folders, comunicação visual com logomarca, cadastro de cnpj e performances).
Peter Hill (Escócia, 1953) (2001) observa que a operação de adicionar proposições ou procedimentos a um único trabalho é
usada pelos artistas que almejam imitar a estrutura empresarial. Tais trabalhos se respaldam em alicerces visuais e ficcionais
com o objetivo de garantir maior verossimilhança aos objetos e teses de interesse do artista. A essas estruturas deu-se o nome
de superficctions, distinguindo-as das ficções cinematográficas e literárias, que comumente são construídas em torno de uma
narrativa.
Este texto volta-se, assim, à análise das superficções propostas por Peter Hill (2001), traçando comparações entre elas e o
modo de produção e de oferecimento do Instituto de Pequenas Desordens. A discussão centra-se em situações ficcionais armadas ou manipuladas pelos artistas visuais. A propósito disso, o professor Bernard Guelton (2013) contribui para aclarar as
formas de construção das ficções visuais com base em táticas imersivas.
A inventada Ingold Airlines do artista Res Ingold (Suíça, 1953), uma companhia aérea que se vale primordialmente da comunicação visual para simular uma existência real, é exemplo para se demonstrar as superficções. Esse trabalho poético que faz
referência ao formato empresarial não só atualiza a fabulação no campo das artes visuais, como revisa os modos de produção,
de apresentação e de circulação do objeto de arte.
Em 2001, como parte da exposição Up in the sky, curada por Dolores Denaro, Res Ingold instalou sua companhia aérea no aeroporto da cidade de Grenchen na Suiça. Em outras ocasiões, como se verá ao longo deste texto, ele infiltrou stands comerciais
em feiras de aviação e apresentou-se como CEO da empresa.
Coloca-se uma primeira questão ao se pensar as ficções visuais: como distinguir o que é verdadeiro do que é falso em uma
dada circunstância visual?
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1 - Ingold Airlines, Res Ingold. Instalação para a exposição Up in the Sky, de 2001.

Fonte: Imagem reproduzida do site http://www.ingolduniversal.com/?page_id=165.

Foi com essa questão que os frequentadores da vernissage do Coletivo DAMP (1999), na Gertrude Contemporary Art Spaces,
confrontaram-se ao serem surpreendidos por uma briga (encenada) de um casal, membro do coletivo. À medida que a desavença parecia se agravar, e incertas sobre o ocorrido, algumas pessoas se envolveram na confusão, sendo que bebidas e
copos foram atirados. James Lynch, integrante do grupo na ocasião, comenta que “o público teve de reconhecer o que estava
acontecendo ao seu redor. As pessoas que estavam lá tiveram que fazer uma escolha sobre o que de fato acontecia, se aquilo
era ou não parte do trabalho”1. (LYNCH, 2002, apud BACKHOUSE, 2002, tradução minha).
Do mesmo modo, a obra Fauna, de Fontcuberta (Espanha, 1955), figura como modelo. Nesse caso, no entanto, a fotografia é o
suporte principal para se construir narrativas que polemizam a função documental.
2 – Fauna (1987), de Joan Fontcuberta.

Fonte: imagem reproduzida de Truths Fictions Virtuality, Photofile Fictions, n. 59, abr. 2000: 8.

Em 1987, o artista espanhol e um colaborador especialista em taxiodermia “contaram” a seguinte história: teriam eles encontrado os arquivos perdidos do zoologista alemão Dr. Peter Ameisenhaufen que documentavam uma espécie de animal desconhecida. Quem aparece na foto analisando uma montagem de um macaco-unicórnio com asas é o próprio Fontcuberta. Trata-se de “uma imagem poética. Sabemos que é uma ficção imediatamente. Mas é uma imagem que pode ser apreciada por si só
por meio da suspensão voluntária da descrença. Entramos nesse mundo criado pelo artista” (HILL, 2001: 74, tradução minha.)2

1. “If you go back to Punchline, the audience had to acknowledge what was happening around them. The people who were there had to make a choice about
what was really going on and that was the work.” Esse trecho faz parte da entrevista que James Lynch concedeu a Megan Backhouse, para o The Age Entertainment, em setembro de 2002. Disponível em: http://www.theage.com.au/articles/2002/09/10/1031608244375.html. Acesso em: 1 jul. 2017.
2. “It is a poetic image. We know it is a fiction immediately. But it is an image that can be enjoyed for its own sake through the willing suspension of disbelief.
We enter into this world created by the artist”. (HILL, 2001: 74).
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Se é que existe uma resposta para a distinção entre o que é real e o que é inventado, Hill afirma que ela dependerá da habilidade
e da experiência do observador, que frente a essas situações terá sua credulidade constantemente testada.
Conforme se lê na edição 59 da revista australiana Photofile (2000), dedicada à temática ficcional, além da ficção poética que
caracteriza Fauna, há outras duas categorias de invenção nas artes visuais: as “realistas”, a exemplo da obra de Res Ingold, que
existem por meio de um aparato de elementos (fotografias, sinalizações, sistema de comunicação e ferramentas de marketing)
e que sintetizam o que Hill denomina de superficção; e as “ficções institucionais”, o “estado de propaganda” (HILL, 2001: 25),
que visam à manipulação da informação como arma psicológica (artimanha própria da religião e do Estado autoritário).
Para esboçar as distinções das superficções em relação às demais formas de artes, Hill pesquisou quarenta artistas cujos
trabalhos ora transpuseram aspectos da vida real para dentro de um espaço expositivo, ora focaram na investigação teórica
acerca de como o julgamento de uma informação no que diz respeito à veracidade ou à mentira é feito pelos indivíduos.
Sua tese, portanto, contemplava um vasto número de práticas artísticas coletadas durante os anos da pesquisa, ademais da
sua própria. Crítico de arte e editor de importantes revistas da área, como a Artscribe, a Artmontly e a própria Photofile, Hill
detinha profundo conhecimento dos trâmites do sistema da arte (meios de circulação e exposição), o que lhe permitiu usá-los
para criar um trabalho poético também alicerçado em uma estrutura ficcional e dissimulá-la no referido contexto. Sua prática
pode ser vista como um “irônico simulacro de obras de arte “reais” que mascara e ilude ao mesmo tempo em que também é
real” (HEATCHCOTE, 1995: 33, tradução minha).
Por meio do fictício Museum of Contemporary Ideas, supostamente instalado em Nova York, Hill articulava a circulação de informações, nada verdadeiras, sobre artistas e suas obras. A intenção era verificar como a arte e a ficção combinadas espelhariam
o próprio mundo da arte e, de maneira ampliada, a vida no século XX.
Se tanto se discute a respeito da veracidade do que está sendo representado em uma foto, mesmo as de mote documental, e
também em um filme; e se os limites são “sempre movediços e imprecisos” que chegam ao ponto de alterar “o modo como nos
relacionamos com a realidade” (DIDIER, 2014: 13, tradução minha)3, que importa se o que se vive resulta de um constructo?
Não seria também real um constructo? Indago-me.
O Aloha Art Group, outro exemplo, ganhou espaço na mídia especializada por meio de press releases escritos por Hill, na posição de diretor do Museu, e publicados em vários meios de comunicação. O grupo nunca existiu de fato e, mesmo assim, uma
obra de sua autoria apareceu aqui e ali, por meio de táticas de “infiltração”4, em meios oficiais do sistema das artes, como
afirma Adrian Heathcote (1995: 33).
Durante a 7a Bienal de Sydney, em 1988, Hill tirou uma foto ocasional do artista Hermann Nitsch (Áustria, 1938) e, anos depois,
por intermédio do Aloha, usou a fotografia impressa em uma cortina de box de banheiro para uma instalação intitulada Hermann Nitsch Shower Curtain. Pela obra de conteúdo crítico dirigido aos merchandises das lojas de museu, o falso coletivo teria
recebido um importante e não menos mentiroso prêmio internacional.
Tais situações inventadas eram subsídios para o setor do museu que mais interessava ao autor das superfictions: o press office.
Funcionando como uma assessoria de imprensa, os textos e imagens fabricados transitavam pelas mídias convencionais; até
a popularização da internet, os press releases eram encaminhados por meio do serviço de correio. Muitos desses comunicados
para a imprensa eram precários, ora pelo tamanho das fotos que os acompanhavam (tão pequenas que omitiam detalhes), ora
pela falta de clareza do conteúdo (inconsistências que incluíam variação do ano de criação de uma obra e atribuição da autoria
de um trabalho a artistas diferentes).
No início dos anos de 1990, Hill organiza feiras de arte que serviam como photo-opportunities (2001: 43): no contexto desses
eventos de arte era possível registrar a aparição dessas obras e torná-las, em certas instâncias, reais. Esculturas e instalações
eram armadas, fotografadas e depois reproduzidas para a circulação por meio da mídia especializada. As Art Fair Murders
exibiam as fictícias obras dos fictícios artistas, transformando-as, em muitos casos, em notícias verdadeiras.
O conflito ao qual o cérebro é submetido, quando confrontado com essas situações, diz Hill (2000), se assemelha à mudança
de Gestalt produzida pelas imagens ambíguas do vaso/rosto ou do pato/coelho. A depender dos fatores motores do corpo
humano e dos conceitos por nós carregados, uma interpretação emerge enquanto a outra permanece latente.
Bernard Guelton (2013), coordenador da linha de pesquisa Fictions & Interactions do Instituto de Artes da Paris 1 Pantheón-Sorbonne, apresenta a noção de imersão aplicada à ficção, contribuindo, a meu ver, para o alargamento da compreensão
sobre as superficções. Estas, que não tratam apenas da articulação de um espaço plano e ilusionista, como é o caso das
3. “Los límites entre el cine documental y el cine de ficción han sido siempre movedizos e imprecisos, cambiando según cambia nuestro modo de relacionarnos
con la realidad.”
4. Adotei a expressão “infiltração” para a minha prática artística para caracterizar a circulação e distribuição de conteúdos relacionados ao Instituto de Pequenas Desordens e coincidentemente encontrei essa aplicação do termo no artigo de Adrian Heathcote escrito para a Revista Not Only Black+White (número
11, 1995), no qual ele o utiliza para referir-se à parecida metodologia usada por Peter Hill. No original em inglês: “Hill’s works are infiltrators of the art world;
their ultimate effect is to make us doubt the dividing line between the real and the fictional. By producing fictions of fictions, it becomes difficult to discern
how fictional the real has become”. (HEATHCOTE, 1995: 33).
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figuras ambíguas, tampouco se resumem a uma imagem ficcional isolada, como a foto do animal que não existe, produzida
por Fontcuberta.
A imersão, conforme explica Guelton (2013: 352), “pode ser concebida como um efeito de presença intensiva e variável, física e/ou mental e/ou emocional produzida em situação real ou em situação de apreensão de uma representação, realista ou
ilusória (artística ou não artística). As percepções e as consciências visual, auditiva, sinestésica, constituem modalidades
diferentes e complementares, ao mesmo tempo em que produzem um sentimento de absorção física, mental e emocional. A
imersão é uma situação altamente espacial de um mergulho do sujeito num ambiente físico e mental”.
Sendo assim, a imersão se dá em um ato de entrega, no envolvimento entre o indivíduo e uma dada situação: real, virtual,
ficcional e/ou a imersão em realidades alternadas, como descreve o autor. Em todas, todavia, a condição espacial é configuradora. A espacialização é entendida por Guelton (2013) como dependente da ação perceptiva e, portanto, pode ser sentida física
e corporalmente, mesmo que ela ocorra, tão somente, no nível sensorial.
Brevemente, para Guelton as imersões em situação real são consideradas como as produzidas pelo ambiente, pela paisagem
urbana, por uma emoção real; a imersão virtual é dependente das interfaces sensório-motoras capazes de receber e enviar
informações a outros dispositivos; a imersão ficcional, experimentada durante a absorção cinematográfica, por exemplo, é
caracterizada por uma “inversão entre a atividade imaginativa e a percepção do mundo comum em benefício quase que exclusivamente da primeira.” (2013: 353); e, por fim, as imersões em realidades alternadas são as que combinam essas três últimas.
Tem-se nos jogos de realidades alternadas os espaços reais e virtuais combinados para a criação de uma terceira realidade
mista e em tempo real.
As mencionadas obras de Hill e aquelas sob a chancela da superficção que repousam no formato ficcional institucional ou
empresarial se aproximariam, mais diretamente, da experiência das realidades alternadas descrita por Guelton (2013), uma vez
que criam uma terceira realidade, apesar de apresentarem algumas diferenças.
As empresas e seus elementos constitutivos visam à simplificação da realidade, à medida que se referem a ela, abstraindo
elementos que as tornariam reais. Elas pleiteiam uma fenda nessa realidade para oferecer uma imersão em outro real. As superficções pretendem “dar existência” e espacialidade ao que não existe completamente.
Com a Ingold Airlines tem-se tal conjunção de fatores. A falsa companhia aérea está em operação desde 1982 e se oferece
à visualidade ora como instalação de guichês de atendimento, sala de embarque, heliponto, ora formatada apenas com ferramentas comunicacionais, como painéis, outdoors, pôsteres, ou ainda com documentos gerenciais, business plan, relatórios
operacionais, ou, finalmente, por meio do site de internet. Apesar da semelhança com o existente, nenhum passageiro literalmente voa. Voa, talvez, como quer Res, por meio da imaginação, se assim se permitir ao perceber o fingimento.
Numa conformação que inclui a espacialização à qual se refere Guelton (2013), a empresa de Res supera as fronteiras dos
universos ficcionais descritos por esse pesquisador. Se se considerar que a imersão em uma realidade alternada pressupõe
um jogo, cujos jogadores têm consciência de sua participação e mantêm ativos ambos os mundos, o real e o virtual, esse
discernimento nem sempre está posta ao observador da obra. Exceção, talvez, para quando as instalações da Ingold Airlines
ocuparem as galerias e os museus.
Ao se instalar em uma feira de aviação, o artista dissimula a condição fictícia do empreendimento. Nada mais coerente, sob o
ponto de vista visual. O que Res Ingold parece oferecer é a experiência de outra realidade, paralela e simultânea à atual.
Certamente, haverá dados que contradizem a veracidade dessa empresa, mas eles só seriam acessados por um visitante
atento.
Ao problematizar as reações causadas pelos filmes de ficção com referente real, Susana Miranda (2014: 110, tradução minha)
fornece contraste em relação às superficções, pois, “enfrentando um filme de ficção, o espectador suspende sua incredulidade
aceitando a informação recebida e se dispondo a acreditar no que vê”. É no desenrolar da trama que o espectador “constrói
para si um universo no qual as personagens e as cenas adquirem sentido”5.
A experiência com o trabalho do Instituto de Pequenas Desordens tem revelado duas situações mais passíveis de ocorrer: ou
se cai na armadilha da ficção assumindo-a como verdadeira, ou, pelo menos, percebe-se a existência de algum enigma. Raramente, entretanto, o observador capta a ficção em sua totalidade, pois, dificilmente, terá contato com todo o ciclo do trabalho.
Isso ocorre porque o instituto existe em distintos momentos e lugares. Primeiro com a adoção da personagem da observadora
que, aos moldes de uma fiscal de rua, circula por bairros munida de câmera fotográfica e da ficha de observação para registrar
as situações de pequenas desordens. Outra aparição se dá com a instalação temporária em centros urbanos ou mesmo dentro
de espaços expositivos. Há, ainda, o emprego de táticas da comunicação empresarial esteadas na criação de uma logomarca,
de cartão de visita, de crachá de identificação, de certificado de CNPJ, de anúncios em jornal e em outros impressos; entre
outras atividades.
5. “Enfrentado a una película de ficción, el espectador suspende su incredulidad aceptando la información recibida y se dispone a creer lo que ve […] El el
devenir del discurso fílmico construye para sí un universo en el cual adquieren sentido los personajes y las escenas de la película.”
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3 - Instituto de Pequenas Desordens, filial Joinville. Anúncio em jornal da cidade de Joinville, 2016.

Foto: Crédito da imagem à autora.

4 - Instituto de Pequenas Desordens, filial Uberlândia. Instalação realizada no centro da cidade de Uberlândia, em 2014.

Foto: Crédito da imagem à autora.

5 – Observadora. Ação artística vinculada ao Instituto de Pequeños Desórdenes, em Buenos Aires, 2015.

Foto: Crédito da imagem à autora.
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A aparente objetividade dos elementos que constroem a ficção reveste-a de uma ideia de autenticidade justamente por manter
o vínculo com a realidade. Há imersão física e mental, mesmo não existindo o prévio acordo de leitura entre o indivíduo e a
proposição. Os documentos, impressos e sinalizações dão robustez ao inventado.
Ao assistir a um filme documentário, o espectador atestará ou reprovará o seu conteúdo com base no conhecimento que tem
do assunto (MIRANDA, 2014). Em contato com as ações do instituto, o julgamento sucede motivado por outra ordem (resguardada a instalação em instituições de arte): em vez de propor o acordo de leitura revelando a ficção, ofereço discrepâncias que
o colocam num lugar movediço, entre fato e invento, como sugerido por Didier (2014).
Todavia, são os dados discrepantes, como a clara ineficácia funcional do instituto, assinalada pela conjunção “pra quê?”, que
afrouxam seu lugar. Deixam ou constroem dúvidas.
As coletas de materiais irrelevantes, principalmente os restos de cartazes, de placas e de fitas de segurança, e o preenchimento da ficha de observação, tarefas cumpridas durante a ação da observadora, potencializam a impressão de inutilidade,
de estranhamento ou de absurdez da ação, friccionando a fronteira com o plausível, além de também significarem um tipo de
mapeamento.
O modus operandi da fabulação empresarial tem, assim, um duplo e contraditório papel. Por um lado, valida a ficção, tornando-a
semelhante a qualquer negócio, e, por outro, como dito anteriormente, estabelece dúvidas e curiosidades pelas inconsistências
fornecidas. Embora haja situações em que o trabalho ocupe os circuitos legitimadores, as dúvidas suscitadas sobre a função do
instituto ocorrem quando ele “desaparece” no contexto real. Essas hesitações são causadas em grande parte pela inutilidade da
atividade a qual se presta o instituto, pelo seu próprio nome que em nada aclara sobre sua atividade É pelo estranhamento desencadeado no contato entre o observador e o trabalho que o instituto trafega como arte, não se revelando como tal.
Por que uma companhia se ocuparia com aquilo que é tão pequeno? Qual é a fonte de renda desse instituto, uma vez que não há
produtos sendo vendidos ou pedidos de patrocínio? Trata-se de ativistas ou de uma ONG? Qual a função do estabelecimento?
Essas e outras perguntas surgem com frequência durante as ações do trabalho e ficam quase sempre sem respostas. As
inconsistências são, a bem da verdade, fundamentais para destacar a plasticidade das possibilidades criativas, como explica
Hill (2001), e cooperam para a fricção da verdade.
Essas passagens incoerentes criadas para o Instituto de Pequenas Desordens revelam propósitos e procedimentos semelhantes aos empregados por Peter Hill. A mesma fotografia de Hermann Nitsch, que uma vez foi impressa em uma cortina de
banho, serviria, posteriormente, e de outro modo, ao coletivo Made in Palestine, também fabulado por esse artista.
Em outra artimanha, Hill (2001) usou a imagem de uma caneta com a logomarca da Cameron Oil, uma empresa do mundo real,
para validar a narrativa fabulada sobre o prêmio conferido a um coletivo de artistas. Ele reforça, assim, a estratégia da qual
também faço proveito, a de usar pequenos elementos, signos ou eventos para representar algo mais complexo.
Tanto as ações do instituto centradas na infiltração – como denomino a ação de difundir ideias com base na circulação de
impressos e de anúncios – quanto os press releases elaborados por Peter Hill só funcionam à medida que representam uma
estrutura (ou a ideia) maior: o Instituto e o Museu. Em um sistema de retroalimentação, ambos existem pela articulação e
disseminação de conteúdos por meio da combinação entre texto e imagem.
Os releases desse artista e os impressos gerados neste trabalho (como postais, anúncios, folders e cartões) compartilham
ideias sem que para isso sejam requisitados a atenção e o pacto de leitura com o interlocutor. Lida-se com a incerteza de que
a mensagem sequer será vista. O compromisso é com o “colocar em circulação”, torcendo para que a mensagem ganhe força
própria.
Precursor das simulações que futuramente se encaixariam na descrição das superfictions, Marcel Broodthaers criou, em um
cômodo de sua residência, o Musée d’Art Moderne (1968).
No começo, o espaço deveria servir à troca de informações e às discussões, alimentadas pelos movimentos revolucionários
ocorridos na França. Aos poucos, o aspecto ficcional acabou tomando proporções maiores, como revela o artista: o que era
uma simples instalação foi gradualmente institucionalizada para Broodthaers e para as pessoas próximas a ele. (BROODTHAERS, 1972 apud KERN, 2014: 351
O que chamo de incoerências que visam ofuscar as fronteiras da ficção com a realidade, Broodthaers descreve como uma
“mistura de nadas” (BROODTHAERS, 1972 apud KERN, 2014: 350), referindo-se aos elementos que prepararam a ficção do seu
museu. Na fotografia do dia da inauguração, aparecem ao fundo da cena caixas de embalar obras de arte, sem que nenhuma
obra tenha sido exposta lá, além de uma escada e de uma câmera filmadora. Esses recursos visuais, em especial, as caixas,
referem-se à “materialização” da ficção, assim como os convites para a inauguração, as sinalizações em portas do recinto, que
davam a impressão de indicar outros departamentos, entre outros artifícios usados.
Coincidem nos trabalhos de Broodthaers e de Hill, e também no meu, a forma “aditiva” descrita anteriormente (HILL, 2001: 83):
uma ação ou um trabalho desdobra-se em outro, ou algum elemento de um serve a outro; coincidem, do mesmo modo, o uso
de variados elementos que dão suporte à ficção (elementos gráficos como a logomarca ou símbolos diversos, cenografia, ferPOÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN

551

ramentas de marketing, web-design, sinalizações e manipulação dos meios de comunicação), além de uma certa instabilidade
entre o que é documento e o que é criação.
As superfícções, como as compreendo, são uma hibridação entre documento e ficção. As ações (ou adições) pretendem tornar
instável o que parece objetivo ao mesmo tempo em que buscam convencer com base em ironia.
Em ambos os formatos de instalação do instituto, aquele indiscernível no comércio ou aquele de uma sala expositiva, há o esforço de se ir além de uma modesta representação. Que seja possível contar aos usuários da cidade sobre cada gesto mínimo
realizado por eles mesmos, deixando cambaleantes as mensagens e as intenções.
A ficção empresarial circula pelos mesmos meios em que circulam as pequenas desordens e redefine a realidade dada para
uma realidade moldável, como Ardenne (2002) explica: as ações artísticas se instalam no espaço público subvertendo sua
significação.
Apartado dos vetores tradicionais de exibição artística, o instituto solicita, de maneira acidental, antiautoritária e “de poucas
consequências” (ARDENNE, 2002: 74, tradução minha)6, a atenção do transeunte. A ficcionalidade favorece o uso dos sistemas
paralelos de apresentação (inseridos nas ações de infiltração), opções deste trabalho, para dissimular-se na cidade em busca
de efeitos singelos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Instituto de Pequenas Desordens é um trabalho de arte, que adota o formato de uma ficção empresarial para abordar, de forma poética, questões relacionadas ao cotidiano urbano e ao uso que os cidadãos fazem dos seus equipamentos, guarnições
e marcos.
A ficção endereça-se a essas situações, com vistas a tirar do ponto cego as ínfimas práticas das pequenas desordens, a fazer
ver que a cidade é maleável e que tem (ou terá) o contorno delineado por seus próprios cidadãos. As ações artísticas ressignificam o banal cotidiano, alçando-o à condição de interesse. Elas têm o objetivo de aliviar o peso documental para trazer
comicidade à notação das pequenas desordens, além de colocar o trabalho em circulação de vários modos.
O referencial sobre as superficções mostrou a existência de outras empresas fictícias cujos processos de produção e de procedimentos são similares: a dissimulação da ficção em contextos reais (Ingold Airlines), a subversão dos meios de comunicação
e/ou apresentação (Ingold Airlines, de Res Ingold, Art Fair Murders e The Museum of Contemporary Ideas, de Peter Hill, e o Museu
de Arte Moderna, de Marcel Broodthaers).
Ressalta, outrossim, diferenças essenciais em relação às ficções do cinema e da literatura, principalmente pela espacialidade
(GUELTON, 2013), que convida à imersão, e pela característica aditiva (HILL, 2001), que resulta em vários procedimentos, ações
e proposições vinculadas a uma ideia central.
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RESUMO
E por que não sê-las apenas imagens? Esse é o ponto central que envolve esse estudo: localizar a imagem na contemporaneidade. Este artigo ambiciona convidar à reflexão sobre a visualidade, objeto central dos estudos visuais a partir de pontos
de intersecção entre imagem, estudos culturais, cultura da mídia e poder social, a deriva do formalismo histórico da arte, no
sentido de compreender as variadas posições do sujeito que emerge dessas relações visuais. Por meio de uma narrativa videográfica publicada no canal brasileiro oficial no Facebook “Disney Princesa Brasil”, é proposta uma análise de complexidade
pós-linguística, fundamentada em Evans; Hall (1999), Guash (2006) e Mitchell (2009).
Palavras-chave: Estudos Visuais; Estudos Culturais; Cultura da Mídia; Disneyzação.
RESUMEN
¿Y por qué no ser sólo imágenes? Este es el punto central que implica este estudio: localizar la imagen en la contemporaneidad. Este artículo ambiciona invitar a la reflexión sobre la visualidad, objeto central de los estudios visuales a partir de puntos
de intersección entre imagen, estudios culturales, cultura de los medios y poder social, la deriva del formalismo histórico del
arte, en el sentido de comprender las variadas posiciones del sujeto que emerge de esas relaciones visuales. A través de una
narrativa videográfica publicada en el canal brasileño oficial en Facebook “Disney Princesa Brasil”, se propone un análisis de
complejidad post-lingüística fundamentada en Evans; Hall (1999), Guash (2006) y Mitchell (2009).
Palabras clave: Estudios Visuales; Estudios Culturales; Cultura de los Medios; Disneyzación.

A imagem não nasceu texto. Ser imagem, se assumir e se fazer significar como tal num mundo, linguístico por essência, talvez
seja o maior desafio da visualidade na contemporaneidade. “O mundo das imagens é um enorme campo de batalha subterrâneo.
Por cima, vemos a beleza, que é muito importante, mas, na verdade, a beleza não é nada repousante”, bradou Didi-Huberman1.
Antiga como o homo sapiens, a imagem nasceu arte. Seu uso como artefato remonta a Era Paleolítica. Embora tenhamos
tomado consciência da imagem como representação apenas há alguns séculos, a imagem, com seu poder de visualidade nos
conta a história da vida e nos faz imaginar o quão rico era as relações humanas num dado tempo histórico. É certo que nos
primórdios, esta linguagem imagética tinha a mesma natureza e significação mítica e colaborava para a assimilação do mundo, à mesma medida em que se limitavam aos homens deste mundo. Se pensarmos o signo visual como antecessor do signo
linguístico, a gênese destas linguagens artísticas deveria repousar sobre a experimentação com materiais, ou seja, da ação
das mãos se originavam as imagens.
Estudar a imagem e entender como são construídas as representações de forma multidimensional, não linear e não expressa,
necessariamente, por signos linguísticos ou para além dos formalismos históricos da arte, tem sido o desafio de alguns pesquisadores dos Estudos visuais, Cultura Visual ou Estudos da Cultura visual. Um campo de estudo que se fez emergente em
um momento crucial da visualidade contemporânea, ainda nos idos do século XX.
Naquele momento acreditava-se que, a possibilidade de uma abordagem generalizante dos Estudos Visuais pudesse promover
um entendimento simplista da análise cultural, implicando em uma perda radical de criticidade. Assim, desde sua origem, tem
sido sabatinado por especialistas em arte contemporânea, críticos e teóricos da visualidade, como ocorreu na publicação da
edição nº 77 de 1976, da Revista October2. Naquele momento, os estudos das visualidades já davam sinais de preocupações
aos pensadores quanto à possível perda da criticidade tradicionalmente mantida pela Historia da Arte.
1. Palavras proferidas por George Didi-Huberman em entrevista concedida ao jornalista Daniel Augusto em 20/05/2017 ao Estadão Jornal digital. http://alias.
estadao.com.br/noticias/geral, o-artista-se-tornou-figura-da-liberdade-diz-filosofo-didi-huberman, 70001793303. Acesso em 21/07/2017 às 16h43.
2. A Revista October é uma publicação científica fundada em 1976. Na edição nº 77, Rosalind Krauss e Hal Foster publicaram o resultado de um questionário denominado Visual Culture Questionnaire que foi enviado a vários críticos, pesquisadores e artistas com o objetivo de entender melhor o conceito de cultura visual. October era uma das mais conceituadas publicações do MIT Press. https://www.jstor.org/stable/778959?seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso 11 de julho de 2017.
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Até então formatado sob o juris antropológico, o estudo da Cultura Visual parecia desejar relegar o “estado de arte” a outras
práticas de discurso e significação que se aproximavam do estágio do capital globalizado a partir de uma concepção do visual
como “imagem desencarnada” e, neste contexto desprivilegiando o estatuto da arte. Monteiro (2008), a partir da publicação
Cultura visual: definições, escopo, debates, aborda essa preocupação sobre a localização dos estudos visuais em relação à
arte reticentes da abordagem interdisciplinar dos estudos destinados às visualidades, com uma preocupação, de que, em certa
medida, fosse tratada indiscriminadamente dentro de uma meta-disciplina de cultura visual, nivelando a diferença entre arte e
imagem Midiatizada. Ainda, no final dos idos de 1980, os Estudos Visuais roubam a atenção do cenário acadêmico anglo-saxão
pelo seu caráter de inclusão interdisciplinar que envolvia: a história da arte, a antropologia, a linguística, os estudos do cinema
e a literatura comparada e encontram refugio na teoria pós-estruturalista e nos Estudos Culturais. (Dikovtskaya apud Monteiro,
2008: p.131)
Ainda segundo Monteiro (2008) “alguns esforços pioneiros na área dos como o artigo Ways of Seeing (1972), de John Berger;
o artigo Vision and Painting: The Logic of Gaze (1983), escrito por Norman Bryson; e o texto History of Bourgeois Perception
(1983), de Donald Lowe, além de Iconology (1996) de Mitchell” foram imprescindíveis ao que Evans e Hall (1999) denominaram
de dupla troca: da arte para a cultura visual e da história para a cultura.
Porém, o pleno reconhecimento do campo dos estudos visuais se fortaleceu na virada do século, a partir do Journal of Visual
Culture3. Monteiro (2008) afirma que o assunto seguiu em ampla discussão a partir de fóruns, protagonizados por Nicholas Mirzoeff seguido da reedição do The Visual Culture Reader e da American Studies Association, além de uma nova serie livros sobre
o tema publicado pela University of Rochester que, segundo Martin (2003), balizaram a localização do estudo da Cultura Visual.
Envolto às polêmicas e reminiscências, W. J. T Mitchell (2003) é enfático ao responder as críticas sobre o chamado “campo
emergente” questionando essa relação de (in)dependência da Arte ou da Estética, uma vez que a nova virtude deste novo campo é nominar uma problemática ou invés de se relegar à um objeto teórico. A partir de uma visão peculiar localiza precisamente
a abordagem dos Estudos Visuais como um amplo campo de estudo e coloca a Cultura Visual como objeto questionando como
e por que as “praticas de ver” transformam o nosso olhar. O teórico centra ainda suas analises no viés da critica da construção
do visual em artes, mídia e imagens do cotidiano, e os estabelece para além das belas artes e com enfoque na formação social
do campo visual.
Ao ser questionado sobre a necessária associação dos Estudos Visuais com os Estudos Culturais, dada a importância social
da Cultura como fértil campo de contestação e conflito de práticas de representação erguidas a partir da formação de grupos
sociais, Mitchell (1995) deixa claro que a caracterização do estudo é social, para além das questões politicas ou acadêmicas.
“A cultura visual é a construção visual do social (um lugar de experimentação dos mecanismos sociais da diferenciação), não
unicamente a construção social do visual (imagens e experiências)”. Mitchell (2003) declara abertamente as referências, contribuições e influências dos Estudos Culturais e da mesma forma são exaltadas as contribuições da Psicanálise, Semiótica, da
Linguística, da Estética, da literatura, da Antropologia, da História da Arte e do estudo do Cinema.
1. ENTRE E, A PARTIR DAS VIRADAS.
A Pictorial Turn4 proposta por Mitchell (1994) formulada com ênfase nas práticas sociais e nas relações como prática de
significados. Surge da relação ou da ‘não mais relação’ entre visibilidade e discurso que, de certo modo privilegiava o modelo
linguístico de representação, sob o pressuposto de que todos os signos ou significações imagéticas estão necessariamente
ligados a um domínio pré-linguístico previamente estruturado. Para Pegoraro (2011) a virada situa, exatamente, à metade do
caminho entre o que Thomas Kuhn5 chamou de um ‘paradigma’ e uma ‘anomalia’ uma vez que aparece frequentemente como
um debate fundamental nas ciências humanas. Visão contraposta por Dias e Fernandez (2014: p. 103), que afirmam que a
virada imagética englobam mudanças de caráter filosófico e se aproveita de códigos do sistema não linguístico, não partindo
da língua como paradigma do significado.
Para Guasch (2006) em Los Estudios Visuales: um estado de la cuestión, a ‘virada de Mitchell’ complementa a fala de Jonathan
Crary (1990) no que tange o conceito de visão e as novas relações entre a imagem (objeto observado) e o sujeito (espectador,
para além da condição de observador). A autora, que embora porte uma visão mais conservadora da virada imagética estreitamente ligada à História da Arte, acrescenta que a virada imagética representa um descobrimento pós-linguístico e pós-semiótico da imagem: uma completa interação entre a visualidade, as instituições o discurso, o corpo e a figuralidade. E, sobretudo,
está convencida de que as visadas, as práticas de observação e o prazer visual do espectador podem ser alternativos às
formas tradicionais de leitura unidas proporcionando deciframentos, decodificações e interpretações.
Mitchell (2009: p.12) para além, abre polêmica referenciando os meios como ‘mistos’ e de representação ‘heterogênea’ não
existindo artes puramente visuais ou verbais corroborando com Guash (2006) sobre as questões pós-linguísticas relacionando
3. O Journal of Visual Culture é um periódico criado 2002 e publicado pela SAGE.
4. Virada Imagética originariamente escrita em inglês por W. J. T. Mitchell.
5. Paradigmas são modelos, representações e interpretações de mundo, universalmente reconhecidas, que fornecem problemas e soluções modelares para uma
comunidade científica. As anomalias, por sua, vez são discordâncias entre previsão e resultados, não atribuíveis a falhas do experimentador (KUHN, 1991: p.13)
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as imagens a um complexo jogo entre: visualidades, os aparatos, as instituições, os discursos, os corpos, expandindo a função
de figuralidade mencionada pela autora à atividade do espectador, suas práticas observação, vigilância e prazer.
Mais pragmático, o professor Nicholas Mirzoeff (2002) adota múltiplos pontos de vista para entender as causas e efeitos
da cultura na contemporaneidade, fomentada pela convergência, Tecnologia digital e multimídia. Para o autor, vivemos um
período de Intervisualidade, na qual há exibição e interação simultânea de uma variedade de modos de visualidade caracterizando-a, assim, como “transdisciplinar”.
Mas Guash (2003) critica arduamente Mirzoeff no que tange à “transdisciplinaridade” da Cultura Visual, alegando que a liberdade espistemológica do estudo extrapolava o ferramental metodológico. A cultura visual não é simplesmente uma história
das imagens, é uma interação entre o signo visual, a tecnologia que possibilita e sustenta tal signo e o espectador (Mirzoeff,
2003: p.34). É uma abordagem para o estudo da vida na contemporaneidade do ponto de vista mais do consumidor do que
do produtor. Por meio do estudo da Cultura visual é possível entender os sinais de resposta do consumidor da mídia visual.
O autor (1999) aborda a dependência da cultura visual ao olhar do espectador, a partir da tendência moderna de visualização
da existência e sua relação com a mesma, forma e interfaces com todas as disciplinas que lidam com visualidade. E Knauss
(2006) propõe cultura visual como produção social, por isso, o olhar do espectador é definido pelo autor como uma construção
cultural que é estabelecida socialmente por sua competência visual. Assim, na visão de Monteiro (2008) parece interessante
substituir o conceito de autonomia da arte pelo de intertextualidade a partir da percepção do valor estético como uma construção social. Substitui-se, assim, a história da arte pela história da imagem.
2. REFLEXÕES DA IMAGEM MÍDIA
Os meios de comunicação de massa se tornam cada vez mais agentes transmissões e disseminadores de valores. Eles configuram padrões estéticos e comportamentais, influenciam pessoas, alteram visões de mundo auxiliando-as no árduo trabalho
de composição identitária, contribuindo, midiaticamente, para a produção e articulação de novas formas culturais. E nessa
composição, onde são mapeadas questões de ordem econômica, política e social são validadas apropriações de ideias, fatos,
todas referenciadas midiaticamente, em um espaço confortável, frouxo e pretensiosamente permissivo. Um espaço de diálogo,
construção das relações de poder, interação, demandam adaptação e exige negociação.
As imagens de mídia se manifestam por meio de ideias, ações, artefatos culturais. Como ocorre a construção das imagens/
mídia em um processo histórico socialmente situado? É impossível entender e analisar culturalmente a imagem midiatizada
sem considerar os embates sociais, as contradições, interesses, inquietações e temores fantasias, desejos e utopias de uma
sociedade que se utiliza de mecanismos silenciosos: capitalismo, alienação, consumo há tanto anunciada pela Cultura da
Mídia que molda a vida diária, influenciando o modo como às pessoas pensam e se comporta, o modo como se enxergam e
enxergam os outros e como constroem sua identidade.
Os Estudos Culturais recorrem a uma gama díspar de campos a fim de teorizar os efeitos de uma ampla variedade de formas
de mídia/cultura/comunicações em nossas vidas e demonstram como essas produções servem de instrumento de dominação,
e também oferecem recursos para a resistência e a mudança.
A distinção entre cultura e comunicações é arbitrária e rígida, devendo ser desconstruída. Seja “cultura” como os produtos da
cultura superior, quer como modos de vida, quer como contexto do comportamento humano, etc. Veremos que há uma intima
ligação com a comunicação. Toda cultura para se tornar um produto social, portanto, serve como mediadora da comunicação e
é por essa mediada, sendo, portanto, comunicacional por natureza. Assim, a comunicação é mediada pela cultura. É um modo
pelo que a cultura é disseminada, realizada e efetivada. Não há comunicação sem cultura e não há cultura sem comunicação.
(Kellner, 2001). Assim, pela teoria culturalista é possível analisar questões de imagens mídia por um viés social, de poder e de
conhecimento. Detectar mudanças estratégicas por meio da visualização refinando percepções e imbricamentos, em distintas
eras históricas.
Kellner (2001) ainda assume a condição material da Cultura da Mídia partir das premissas de Raymond Williams6 sobre materialismo cultural e suas formas de significação dentro dos meios e condições de produção ressaltando a importância de se
analisar dentro do sistema de produção, de distribuição e consumo bem como a forma como são produzidos e recebidos. Uma
abordagem materialista cultural ressalta a importância da economia política da cultura, do sistema que constrange ao que
pode e ao que não pode ser produzido, que impõe limites e possibilidades para a produção cultural. Fala-se, portanto, de produção midiática, intimamente imbricada em relações de poder e serve para reproduzir interesses e forças sociais poderosas,
promovendo a dominação e dando aos indivíduos força para resistência e luta.
Por outro lado, esse materialismo focaliza os efeitos na imagem, no espetáculo. Para o materialismo cultural, os textos da
mídia seduzem, fascinam, comovem, posicionam e influenciam seu público. Servem como um anestésico capaz de paralisar
reduzindo-os a espectadores sem discernimento. O espetáculo visual faz parte da vida cotidiana. Para Debord (1991) as imagens decorrentes da relação capital/consumo funcionariam como uma espécie de conformação hipnótica, como se toda a
tragédia do mundo contemporâneo residisse no fato de as coisas se tornarem imagens, afirmação veementemente criticada

6. Literatura cultura e cultura de massas refletem seu pensamento marxista. Culture (1981).
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por Machado (2001: p. 19) que diz estarmos vivendo o quarto Iconoclasmo7 da história ocidental. Os produtos, provenientes
das imagens que nos escolhem. “O espetáculo, nesse sentido transforma o mundo em imagens, em representação/ilusão daquilo que antes da revolução industrial fora vivido diretamente, sem mediações”. (Martins; Sérvio, 2106: p. 241). Entende-se,
portanto, a eficácia e os efeitos materiais da cultura da mídia. Um dos objetivos dos Estudos Culturais e analisar de que modo
determinados textos/imagens afetam seu público, e que espécie de efeito real os produtos da cultura da mídia exercem, quais
os potenciais efeitos ‘contra hegemônicos’ e quais as possibilidades de resistência e lutas cabem neste contexto teórico.
3. ANALISANDO O CORPUS
O conhecimento do mundo, as experiências com a realidade dependem do que vemos e de como vinculamos cotidianamente
com as representações visuais. Ao deslocar o fato das categorias artísticas tradicionais e disciplinas acadêmicas no estudo
dos objetos (…) ao explorar conexões e contrastes entre as diversas formas de arte popular e das belas artes, ao incluir e
discutir o impacto das imagens de cinema, de publicidade, de jogos de computador e historia em quadrinhos sobre crianças,
adolescentes, jovens e adultos; ao ampliar os limites culturais e educativos que abrangem outro segmento ou grupos culturais,
suas imagens e artefatos, ao enfatizar deliberadamente a relação arte e vida, ou seja, arte e imagem como parte do cotidiano,
como parte de uma convivência diária com a nossa diversidade (Martins, 2012).
Como mencionado por Evans; Hall (1999), Guash (2006) e Mitchell (2009), a complexidade pós-linguística que cerca a imagem
na contemporaneidade, em seu complexo jogo de práticas, torna possível a sua significação. Assim, a análise desta narrativa
audiovisual midiática será balizada pelos elementos: Instituições (identificação, visada social e relações de poder); Aparatos
(mídias de produção e circulação imagética e vigilância); Corpos (representação e ação dos sujeitos, incluindo a atividade do
espectador proposta de Mitchell (2009), como práticas, observação e prazer); Figuralidade (pelo viés estético e para além do
registro visual – relacionado às significações)
3.1. Instituições
Marca: Walt Disney Company
Produto: Franquia Princesas Disney
Meio de Divulgação: Pagina oficial – Princesas Disney Brasil - Facebook
A página oficial Disney Princesa Brasil8 no Facebook foi criada no ano de 2011, pela Walt Disney Company. Aliada ao site9 da
marca utiliza na imagem do perfil, o slogan atual da Franquia de Princesas Disney10 “Sou princesa, sou Real”.
A atualizada com até cinco postagens mensais, com uma frequência considerada baixa, de 3 a 5 postagens/mês, pelos ‘parâmetros Brasil’ em que as fan pages chegam a obter até três postagens diárias. Os posts chegam a ter 13 mil likes (curtidas).
Atualmente a página brasileira possui 292.577 mil seguidores brasileiros.
Quanto ao conteúdo das postagens, a sua maioria segue o contexto do slogan “Sou princesa, sou Real” e busca interação e
cumplicidade a partir da identificação das imagens ao perfil da menina/adolescente/jovem seguidora. São essencialmente
imagéticos formados por vídeos bem elaborados, com trilha sonora e outros com GIF ou imagens estáticas, utilizando cenas
dos filmes e explorando a imagem das princesas. Todas as postagens são seguidas da #SouPrincesaSouReal
3.2. Aparatos
A versão brasileira da narrativa videográfica: Sou Princesa, Sou Real - Sonhe alto, foi postado na fan page do Facebook Disney
Princesas Brasil, dia 5 de março de 2017, domingo, às 17h0911 seguido do texto-legenda: Você pode ser o que quiser, só depende de você! Qual é o seu maior sonho? #SouPrincesaSouReal. A narrativa visual, atualmente12 com 187 mil visualizações,
2.270 reações (likes/curtidas) e 316 compartilhamentos traz uma mensagem de otimismo a todas as crianças e adolescentes
7. A primeira onda iconoclástica surgiu em meio às culturas judaico cristã, islâmica e na tradição filosófica grega. O segundo ciclo ocorreu durante o Império
Bizantino durante os séculos VIII e IX. A terceira fase ocorreu no século XVI, com a Reforma Protestante. O quarto Iconoclasmo, é o tempo em que vivemos
passa por certa crise em relação à imagem. A evolução da tecnologia vinculada aos meios de comunicação gerou o que muitos teóricos denominam como,
“a sociedade do espetáculo”.
8. https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBrasil/. Acesso em 19/07/ 2017 às 11h10 am
9. http://www.disney.com.br/princesas
10. A franquia oficial de Princesas Disney foi criada em Janeiro de 2000 por Andy Mooney, então presidente de produtos da The Walt Disney Company com o
objetivo de comercializar os produtos das personagens femininas (nem todas as princesas, oficialmente, como Sininho e Mulan) que tem alta repercussão
junto ao público infantil.
11. Post analisado: https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBrasil/videos/1360196787371245/. Acesso em 30/08/2017 às 16h21.
12. Dados da postagem acessados em 19/07/2017 às 13h07.
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brasileiras, mostrando em imagens o que é ser verdadeiramente uma princesa. A trilha sonora da musica “Hall of Fame” The
Script, sofreu adaptações na letra e, no vídeo é entoada pela voz doce de uma jovem.
3.3. Corpos e Figuralidade
A representação imagética ocorre em torno da ideia central #SouPrincesaSouReal. Ser princesa é ser ativa, ter disposição, é
ter opinião, ser ousada, ser brilhante, ser vencedora e participar do corredor da fama, mostrando o seu valor ao mundo. E traz
uma mensagem final: “Sonhe alto. Sempre tem uma princesa que mostra que é possível”. A narrativa mescla cenas de corpos
de meninas/adolescentes em ação. Envoltas às brincadeiras em grupos ou individuais, executando atividades físicas ao ar
livre com cenas clássicas dos filmes de animação que mostram as princesas da Disney em ações semelhantes. Em todas as
imagens da narrativa as crianças aparecem felizes e são mostradas de forma positiva. A montagem do vídeo “Sou Princesa,
Sou Real – Sonhe alto”13 é cadenciada pela batida da trilha sonora que anuncia que ser princesa é “estar no corredor da fama”.
A trilha, portanto, instiga a um lúdico menos melancólico e mais relacionado às relações de poder. As cenas (corte seco) são
rápidas e encadeadas a partir da trilha sonora. Durante a narrativa, muitas princesas aparecem com identidade espelhada. São
elas: Merida, Rapunzel, Mulan, Tiana, Ariel, Pocahontas, Bela, Jasmine, e Cinderela.
Segue, na sequência, a captura de alguns frames do vídeo que demostram a partir de gestuais e olhares algumas a força das
imagens e quanto elas podem significar, quando justapostas a partir de um objetivo definido. É importante frisar que não se
trata de uma análise fílmica clássica, com preocupações analíticas de linguagem fílmica (planos de câmera e efeitos) e sim
possuem enfoque pós-linguístico, a partir das significações das imagens fundamentadas nos elementos ‘corpo e figuralidade’,
aliadas às relações de poder, espetacularização e recepção.
O vídeo inicia com a imagem de adolescente do gênero feminino em um ambiente externo (floresta) colocando um capacete
de bicicleta na cabeça. Ela o faz a partir de um gesto simbólico, de coroação. Ela representa a princesa da contemporaneidade.
Seu olhar fixo no horizonte demonstra segurança e determinação. A trilha sonora da música Hall off Fame - The Script acompanha uma sequência de imagens positivas que demonstram altruísmo. A sequência inicial acaba na ginasta que consegue
finalizar seu movimento com perfeição e vencer a competição. No semblante, o sorriso da vitória.
Figura 1: Frames capturados – Vídeo: Sou Princesa, Sou Real – Sonhe Alto.

Fonte: Facebook

Na primeira sequência imagética que ocorre de forma espelhada com as imagens dos filmes de animação de princesas Disney,
deixam claros os objetivos de aproximação da figuralidade da princesa à identidade de infantil. Pela montagem são, claramente, perceptíveis a intensão de mostrar a aproximação identitária das princesas, às crianças/adolescentes reais. Nesta imagem,
uma criança demonstra coragem ao escalar uma montanha. Na sequência, aparece espelhada a corajosa princesa Mérida, do
filme Valente realizando o mesmo ato. Embora o plano da imagem esteja em outro ângulo é possível entender a associação
proposta na junção das imagens.
Figura 2: Frames capturados – Vídeo: Sou Princesa, Sou Real – Sonhe Alto.

Fonte: Facebook
13. https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBrasil/videos/1360196787371245 Acesso em 30/08/2017 às 16h21.
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O segundo espelhamento imagético ocorre a partir da clássica cena do filme Enrolados, onde Rapunzel, mostrando-se determinada, se lança sobre os seus vinte e um metros de cabelos dourados. Em fusão aparece uma ginasta infantil, também usando
vestimentas cor púrpura (auxiliando, assim, visualmente a aproximação imagética). Ela demonstra a destreza nos movimentos. A imagem da menina passa ao espectador a mesma determinação de Rapunzel sobre uma barra paralela.
Figura 3: Frames capturados – Vídeo: Sou Princesa, Sou Real – Sonhe Alto.

Fonte: Facebook

O terceiro espelhamento imagético ocorre a parti de uma cena de atletismo. Crianças correm em uma competição e vencem.
A cena do pódio é reproduzida a partir do orgulho das crianças concentradas e segurando a medalha conquistada. O gesto é
repetido na cena do filme da princesa chinesa, Mulan, na cena clássica de reconhecimento pela sua vitória. As cores das roupas
da atleta central do vídeo e da audaciosa princesa Mulan se aproximam, auxiliando o espelhamento. É importante pontuar que,
no filme a princesa precisa se disfarçar de homem para treinar com seus colegas e conquistar seu sonho.
Figura 4: Frames capturados – Vídeo: Sou Princesa, Sou Real – Sonhe Alto.

Fonte: Facebook

O quarto espelhamento imagético do vídeo ocorre em uma cena nada convencional. Uma menina se diverte tocando bateria
em um show de rock demonstrando, assim, suas habilidades musicais. A cena que acompanha é do filme A princesa e o sapo.
Tiana é uma princesa batalhadora, com talento culinário e muita imaginação para driblar os problemas da vida. Ela solta a voz
com muito alto astral. O fundo marrom presente em ambas as cenas auxiliam nesta aproximação.
Figura 5: Frames capturados – Vídeo: Sou Princesa, Sou Real – Sonhe Alto.

Fonte: Facebook

O quinto espelhamento imagético ocorre a partir da cena do filme A Pequena Sereia. Ariel é uma sereia adolescente que se
apaixona por um humano. Na imagem, uma criança faz mergulho no fundo do mar, como se tivesse a energia de Ariel e explora
o fundo do mar como se fosse uma sereia. Interessante notar a sensibilidade da montagem a partir da composição da princesa
Ariel olhando admirada a sua imagem espelhada. A aproximação da imagem se dá também, por meio dos raios de sol que
incidem na água e as nuvens.
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Figura 6: Frames capturados – Vídeo: Sou Princesa, Sou Real – Sonhe Alto.

Fonte: Facebook

O sexto espelhamento imagético ocorre a partir do Filme Pocahontas, uma princesa nada convencional que se apaixona por
um capitão inglês. Indígena forte e sensível. Ela demonstra suas habilidades durante a trama. É importante notar que o espelhamento imagético ocorre pela ação (corrida), porém percebe-se uma clara aproximação da cor predominante vermelha nas
duas cenas. A menina, assim, demonstra sua habilidade como corredora.
Figura 7: Frames capturados – Vídeo: Sou Princesa, Sou Real – Sonhe Alto.

Fonte: Facebook

O sétimo espelhamento ocorre novamente a partir de uma cena do filme Enrolados. Suspensa pelos seus longos cabelos mostra toda a sua habilidade e sensibilidade de pintora. Sob a grande luminosidade da janela aparece timidamente e, de costas,
talvez a única criança do gênero masculino protagonizando um espelhamento. Ele veste roupas mais sóbrias e aparenta concentração ao expressar sua arte. Esse espelhamento é o mais rápido do vídeo, aparentando ter sido realizado por formalidade,
para não demonstrar discriminação de gênero no filme. A aproximação das cores no espelhamento também é nítida e ambos
estão no mesmo ângulo fílmico auxiliando a aproximação imagética.
Figura 8: Frames capturados – Vídeo: Sou Princesa, Sou Real – Sonhe Alto.

Fonte: Facebook

O oitavo espelhamento do vídeo ocorre a partir de uma cena do filme Bella e a Fera. A jovem, por amor ao seu progenitor, decide se entregar a um estranho em troca da liberdade do seu pai. Na cena Bella aparece por traz de uma árvore e olha para a
câmera. Ela sorri timidamente. A cor do fundo gelado é branca e azul. O mesmo acontece na imagem seguinte. Sob o mesmo
plano (plano médio) e sob o mesmo olhar, a menina sorri timidamente para a câmera. Ela está em um ambiente escolar, mas
com aproximações de tons de azul. Há a presença do vermelho nos óculos da menina.
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Figura 9: Frames capturados – Vídeo: Sou Princesa, Sou Real – Sonhe Alto.

Fonte: Facebook

O nono espelhamento do vídeo ocorre com Jasmine, a princesa do Filme Aladdin. Apaixonada pelo plebeu Alladin, a princesa
árabe é romântica e doce. Na imagem, ela voa no tapete mágico de Alladin e abre os braços, num gesto de liberdade.
Na cena em espelhamento, a jovem de etnia oriental, dança com seus amigos e seus passos e braços abertos passam a sensação de que a menina flutua. Notem o olhar das duas representações, ambas parecem usufruir da liberdade de forma pura e
verdadeira.
Figura 10: Frames capturados – Vídeo: Sou Princesa, Sou Real – Sonhe Alto.

Fonte: Facebook

E finalmente, o décimo e último espelhamento do vídeo ocorre a partir de outra cena de ginástica, agora ginastica artística. A
menina em um movimento circular com a fita rodopia em seu eixo, da mesma forma como a princesa cinderela o faz. A imagem
de espelhamento utilizada é do clássico filme Cinderela de 1950. A imagem mostra uma das cenas da princesa em rodopio.
Embora a imagem escolhida no vídeo passe a ideia da representação, a cena, de transformação da jovem em princesa, com
vestido azul envolta ao pó mágico da fada madrinha parece ser mais adequada.
Ao fim das representações em espelhamento surge o castelo da Cinderela a princesa mais clássica da Disney como imagem
final do vídeo. O castelo aparece ao fundo da imagem envolto por luzes. O plano se fecha, aproximando-o ao castelo. O background do vídeo abaixa e surge uma locução feminina em off: “Sonhe alto. Sempre tem uma princesa que mostra que é
possível”. E o vídeo finaliza reforçando o conceito. “Sou princesa, sou real”.
Pensando na corporalidade da imagem a partir da atividade do espectador, suas práticas de interação, observação e prazer,
propostas por Mitchell (2009), nos fazem analisar a repercussão midiática e a receptividade do material. Como esse vídeo foi
percebido e criticado pelo seu público? Mais de 187 mil pessoas já assistiram ao vídeo, somente pela plataforma Facebook14.
Analisando a postagem, a partir dos dados publicados, mais de duas mil pessoas reagiram ao vídeo, aprovando-o, em sua
maioria. Cinquenta e quarto pessoas, todas do gênero feminino interagiram com o vídeo por meio de comentários. Algumas
pessoas comentaram o vídeo utilizando imagens (GIF animados, emoticons, corações); outras teceram alguns comentários
elogiosos ao vídeo e à página. Aliás, o primeiro comentário do post tem caráter social e se formaliza como um pedido da espectadora a Walt Disney Company: fazer um filme com uma princesa careca, que lute contra o câncer.
Muitas pessoas marcaram amigos, sugerindo o vídeo como conteúdo. Outras perguntaram sobre a música e os próprios usuários responderam. Algumas apenas desabafaram sobre o desejo de se tornar atleta profissional (jogadora de futebol, ginasta,
etc). Todos os comentários publicados, a princípio, parecem positivos, porém a página menciona que se reserva o direito de
excluir qualquer mensagem ou material da página que considerarem “não relacionado ou inadequado, questionável ou contrário aos direitos de qualquer terceiro”.

14. O vídeo sou Princesa, sou Real sonhe alto está também disponível da plataforma You Tube desde 5 de março de 2017. Até o dia do acesso, 20/07/2016 as
12h36 o vídeo teve 24.465 visualizações.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na sociedade contemporânea, ”a vitalidade e o poder da imagem são evidentes através da influência que elas exercem sobre
a imaginação das pessoas” (Mitchell apud Tourinho; Martins, 2010, p. 41), sobretudo nas crianças. Assim, as imagens culturais da mídia, como o cinema, séries de TV e propagandas que invadem o cotidiano tem se tornado uma forma dominante de
cultura popular. São as influências dessas mercadorias simbólicas, disseminadas pela indústria cultural, que modelam o lazer,
as opiniões e os comportamentos, “fornecendo o material com que as pessoas forjam sua identidade” (Kellner, 2001: p. 9).
E em seus estudos sobre a “Disneyzação da Cultura Infantil”, Henry Giroux (1995) afirma que a cultura infantil é uma esfera
onde o entendimento, a defesa de ideias políticas e o prazer se encontram pra construir concepções do que significa ser
criança – uma combinação de posições de gênero, racial e de classes define a relação a uma diversidade de outros. Os filmes
infantis fornecem um espaço visual onde se encontram fantasia, porém não são inocentes, estão numa esfera comercial de
consumismo e mercantilização, não são diversões transparentes. Zipes (1995), um importante teórico dos contos de fada
argumenta que os filmes da Disney celebram um tipo masculino de poder reproduzindo um tipo de estereótipo de gênero. Este,
por sua vez, exerce um efeito adverso sobre as crianças, em contraste com o que os pais que pensam ser inofensivos.
Assim, esse estudo demonstra-se urgente e de grande relevância para pesquisadores culturais, educadores e pais refletirem e
discutirem criticamente a força e o poder da imagem midiatizada, não subestimando os meios audiovisuais e digitais e forma
a perceber como a Cultura da Disneyzação, se insere no dia-a-dia das crianças e adolescentes, a partir das imagens fílmicas,
aparentemente inofensivas.
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RESUMO
Este artigo apresenta o conceito de simbiose como motivador para a criação poética a partir de pequenos objetos domésticos.
Proponho que os objetos banais constituam um ecossistema no qual seu ideal de existência prevê a relação de interdependência entre objetos possíveis de se unir. Tal união é discutida em produções poéticas as quais tem referências nos dioramas
como recortes compactos e representativos da realidade a ser vista de maneira singular
Palavras-chave: Simbiose, objeto, diorama, arte.
1. INTRODUÇÃO
A curva principal do gancho de roupa cabe exatamente na alça de costura de outro gancho igual, se eles forem encaixados de
maneira alternada criam uma união em corrente. O primeiro gancho se prende à saliência do colchete que está preso no fundo
da caixa. Dentro da caixa de pedras preciosas que está fixada à parede este arranjo singelo se avizinha ao cursor de zíper e ali
se estabilizam e encontram um proposto lugar de convivência ideal (Figura 1). Estes encontros de objetos parecem perfeitos,
tudo se encaixa em estável harmonia. Um objeto parece necessitar do outro para existir e consequentemente para que todo
o conjunto exista. O resultado parece estranho, assim como é estranho o encontro de sobrevivência da alga com o fungo que
origina o líquen das árvores. O líquen não se parece nem com o fungo e nem com a alga, e, para identificar seus componentes
é preciso desconstruir o líquen, separar fungo e alga, procedimento que põe fim a ambos os seres. Estes são seres microscópicos e para vê-los é preciso lentes.
Figura 1 - Roseli Nery. Conjunto simbiótico vertical ganchos. Cursor de zíper, ganchos, colchetes e caixa para pedras preciosas em
acrílico e vidro. 4, 5cm X 4, 5 cm x 1, 5 cm. Registro pessoal.

Conjuntos simbióticos. A junção das coisas. É sabido que o objeto foi ganhando seu próprio espaço na produção em arte, começou com as colagens e aos poucos sua presença foi proporcionando sua afirmação enquanto arte, às vezes com presença
solitária ou agregado a outros elementos. Considerando os procedimentos utilizados na construção escultórica com objetos
no meio artístico, vamos encontrar diferentes denominações para identificar a junção das coisas. Além do termo colagem,
encontramos assemblagem bricolagem1, montagem e construção. Todos estes termos possuem significados técnicos muito
semelhantes.
Os procedimentos utilizados na pesquisa que originou este artigo, a princípio poderiam ser identificados como qualquer um
dos termos citados, mas, ao mesmo tempo pretende ser uma oportunidade para atualização das reflexões originadas no passado, mas que leva em conta o presente e se alimenta também de outras áreas do conhecimento. Neste sentido, propomos a
1. A bricolagem seria, a partir da ideia de Claude Lévi-Strauss, a construção a partir de coisas que se junta ao longo da vida, coisas humanas produzidas para
determinado fim e às vezes descartadas, podendo, assim, ser reutilizadas em outro campo (Lévi-Strauss, 1989)
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simbiose2 como junções de interação entre objetos mais íntimas e permanentes nas quais eles sejam dependentes entre si,
criam uma forma inédita e metaforicamente irreversível, como acontece com os líquens.
Cada conjunto de objetos criados no contexto da pesquisa foi denominado conjunto simbiótico. A proposta de união está fundamentada em forças de aproximação dependentes da forma, que são inerentes a cada objeto escolhido, cabe identificar em
cada peça como estas forças agem para compor cada conjunto simbiótico estável.
O grupo de conjuntos simbióticos que formam o todo do Ecossistema inventado3 nasceu a partir da vontade de criar/inventar
o lugar ideal para miudezas domésticas, para propor um paralelo entre o modo de existir dos seres vivos e dos objetos, entendendo, que ambos os grupos possam estabelecer as mesmas situações de agrupamento e convivência no espaço.
Para os conjuntos simbióticos, existe o desejo de que ao estarem no espaço expositivo criem sistemas de interação entre
coisas e pessoas para que se origine um ecossistema, o Ecossistema inventado.
2. ECOSSISTEMA INVENTADO, A CASA, A GALERIA
O termo ecossistema surgiu neste artigo a partir da ideia de que os objetos já estão convivendo entre nós em um sistema,
e Jean Baudrillard em Sistema dos objetos argumenta este fato de maneira intensa (Baudrillard, 2000) quando apresenta as
implicações da sua presença como elemento simbólico e social. Para Marcus Dohmann4, “sistemas de objetos e sistemas de
ações conformam o espaço de forma indissociável e solidária. Atualmente temos um espaço formado por sistema de objetos
cada vez mais artificial, permeado por sistema de ações igualmente artificial, devido à total interação entre ambos. De um lado
vemos os objetos como condicionantes da maneira como se dão as ações e, de outro lado, o sistema de ações como motor do
desenvolvimento de novos objetos ou mesmo da transformação de objetos preexistentes (Dohmann, 2013)”.
Não só a palavra ecossistema está presente, mas também a ideia de um sistema que se auto alimenta e se faz por si. Era
esperado que sua afirmação fosse dependente da resposta que o trabalho trazia. Buscar ou inventar, a casa para os objetos
é criar um ecossistema específico levando-se em conta a etimologia da palavra. A palavra ecossistema tem origem grega, na
qual eco é oikos e significa casa, e sistema, a interação entre elementos5. O trabalho propõe interação entre elementos numa
casa, o espaço da galeria.
Entendemos o ecossistema como um sistema que tem como ideia principal a unidade entre os organismos (Odum, 1988).
Este termo de origem biológica já é adotado com suas devidas adequações em outras áreas do conhecimento. Ele é utilizado
também na área da comunicação na qual se entende a imagem como ecossistema comunicacional.
Da mesma maneira, estamos assumindo aqui a apropriação/migração de conceitos da biologia e adequando-os de acordo
com a linguagem própria da arte. A migração de conceitos é comum entre as áreas do conhecimento, e sobre esta ação, Edgar
Morin6 diz: “os conceitos viajam e vale mais que viagem clandestinamente. E também é bom que viajem ser serem detectados
pelos fiscais da alfândega! Com efeito, a circulação clandestina dos conceitos, tem apesar de tudo, permitido às disciplinas
evitarem a asfixia e o engarrafamento (Morin, 1991, p. 141)”.
O conhecimento prévio em biologia, me fez ver e pensar o mundo pelo olhar do biólogo antes das artes, e antecedeu o pensamento a respeito dos sistemas de objetos e suas relações com as pessoas, levando ao pensamento ecológico. A união destes
dois olhares (arte e biologia) determinou a maneira de pensar e fomentou o processo criativo desde o começo da pesquisa.
Portanto, ela é intrínseca ao trabalho e foi muito importante para que o projeto inicial se desenvolvesse.
Comentamos que no ecossistema a alteração dos elementos que o compõem altera o sistema como um todo, para Afonso
Medeiros e Lucia Pimentel ao escreverem o texto de abertura da Anpap 2013, registram que no contexto da arte, “ uma mudança quase imperceptível no modo de conceber e fazer arte, por exemplo, pode ocasionar um redimensionamento paulatino da
cadeia produtiva e consequentemente alterar significativamente sua história, sua filosofia, sua sociologia, sua antropologia,
sua psicologia, sua economia, sua comunicação, seu ensino e sua aprendizagem (Medeiros & Pimentel, 2013)”.

2. Simbiose é uma relação mutualmente vantajosa, na qual, dois ou mais organismos diferentes são beneficiados por esta associação. Disponível em http://
www.todabiologia.com/dicionario/simbiose.htm. Acesso em 11/11/ 2015.
3. Ecossistema Inventado é a exposição integrante da tese de doutorado em poéticas visuais da autora no PPGAV da UFRGS, intitulada Ecossistema Inventado: entre olhares e gestos a casa aberta de pequenos objetos, disponível em http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/141230
4. Marcus Dohmann é docente do PPGAV/EBA/UFRJ e coordenador do Laboratório do Núcleo Gráfico do Departamento de Comunicação Visual.
5. 6 As palavras ecossistema e ecologia tem a mesma origem grega. A origem do termo ecologia é atribuída ao biólogo alemão Ernest Haeckel (1873) a partir
das palavras gregas oikos, que significa casa, lugar onde se mora, e logos (razão, estudo). É um ramo da ciência que estuda as relações entre os seres vivos
e o meio físico em que vivem Fonte bibliográfica inválida especificada.. A palavra ecossistema também vem do grego oikos, “casa, morada, habitação”, mais
systema, “um todo organizado, um conjunto funcional”. Disponível em: http://origemdapalavra.com.br/. Acesso em 10/01/2016.
6. Edgar Morin, nasceu em Paris, em 1921. É sociólogo e filósofo. Pesquisador emérito do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Disponível em:
http://edgarmorin.sescsp.org.br/vida/biografia/. Acesso em 9/02/2016.
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A produção em poéticas visuais é viva e mutante, se alimenta de tudo que está no entorno, sejam imagens, objetos, conhecimentos ou conceitos. Cada artista contribui com sua produção para mantê-la viva e atualizada, muitas vezes desafiando pressupostos, criando paradigmas e levantando questões ou ainda revisitando o passado. O produto desta pesquisa participa deste
sistema não com a pretensão de alterar a história, mas sim contribuir poeticamente com ela no que diz respeito às poéticas
das relações dos objetos com as pessoas.
3. A VONTADE DAS COISAS
Chamamos a atenção para o fato de que os objetos, metaforicamente, são vivos, têm vontade própria e gostariam de viver
em local de aconchego e intimidade como um lar. Este pensamento, a princípio fantasioso e infantil, mas comprometedor na
origem de conjuntos simbióticos, encontra ressonâncias em autores atentos as nossas relações com os objetos.
As coisas miúdas, desorganizadas, guardadas em gavetas, caixas e cofres fazem sentido no cotidiano doméstico e implicam
certa intimidade, pois se encontram fora do olhar do visitante, para Bachelard, “imagens de intimidade são solidárias com as
gavetas e os cofres, solidárias com todos os esconderijos em que o homem, grande sonhador de fechaduras, encerra e dissimula seus segredos” (Bachelard, 1993, p. 87). Abrir a gaveta é revelar segredos da intimidade, talvez o segredo dos objetos
guardados seja o desejo de sair e ganhar vida, e neste sentido a ação poética aqui proposta lhes dá voz e busca atender ao
desejo latente.
De maneira divertida, Allan Sieber (Sieber, 2014, p. 6) expõe o desejo dos objetos em um pequeno livro através de ilustrações
e textos, ele busca revelar os seus segredos mais íntimos a exemplo do clipe (Figura 2).
Figura 2 - Allan Sieber. Ilustração do livro. (Sieber, 2014, p. 6)

Interessante imaginar que um simples clipe tão sem importância carrega em seu corpo uma história de invenções, estudos e
experimentações em projetos que visaram suprir a necessidade de unir papéis soltos de maneira temporária. Toda a história
do clipe poder ser lida em PETROSKI, 2007 em um capítulo dedicado esclusivamente a clipes e alfinetes. O próprio alfinete
de costura, também muito usado na pesquisa foi o precursor do clipe. Com o tempo o uso do alfinete foi desviado para área
têxtil. O alfinete perdeu a ponta, se dobrou, se enrolou sobre si e então encontrou sua melhor performance entre os papéis e
lá continua até hoje. Continua lá até que enferruje, se entorte, ou se perca, pois como argumenta Petroski (Petroski, 2007, p.
37), não existe objeto de design perfeito. O objeto é descartado ou esquecido até que precisemos dele novamente. Os clipes e
outros objetos clamam por não serem descartados.
Vilém Flusser também escuta os objetos os quais supostamente têm vida e vontade própria. Em seu texto Animação cultural
(Flusser, 1998, p. 143) o autor descreve o que seria uma espécie de convenção em que uma mesa redonda comanda a reunião.
Tal encontro entre os objetos deixa claro que eles são muito mais importantes na vida do ser humano do que se possa pensar,
e eles sabem disso. A mesa questiona: “Qual é, prezados camaradas, a pretensa justificativa do poder regressor exercido até
agora pela humanidade sobre os objetos?” E responde: “A de sermos nós os objetos, produtos humanos, inventados e construídos com o propósito de servimos à humanidade”. A mesa aponta que a “humanidade transforma os objetos em escravos natos”
e afirma serem a “síntese entre a ação humana sobre o mundo e a ação do mundo sobre os homens”.
Deus modelou o barro criando um objeto e soprou transformando o objeto em gente. Assim, o homem seria o primeiro objeto
criado no mundo e, “por se terem assumido originalmente objetos, os homens procuram justificar primeiro seu domínio sobre
os demais animais e depois sobre nós os autênticos objetos” (Flusser, 1998, p. 144). Pensando neste texto, que traz esta metáfora em relação à vida dos objetos, entendemos que Flusser nos traz a consciência sobre a presença dos objetos no mundo
e o quanto dependemos deles. No mundo real sabemos que os objetos são coisas inertes, sem vontade e sem alma, não têm
vontade própria, desejos ou vida secreta, não podendo ser comparados aos seres ditos animados. Neste sentido, o que se apresenta no presente texto, é uma investigação acerca da liberdade em propor maneiras diferentes de se ver e pensar o mundo e
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mais especificamente os objetos, os pequenos. A licença poética permite exercer a fantasia da criação sobre um ponto de vista
do imaginário para chegar ao objetivo da estética artística e a fruição.
4. ECOSSISTEMAS POÉTICOS EM REDE
Ao alojar conjuntos simbióticos, buscou-se criar relações entre objetos os quais fossem acolhidos e protegidos por um
“abrigo” como fazemos com os aquários. Quando colocamos os objetos em caixas proporcionamos ao objeto proteção e
acolhimento (Figuras 3). Neste caso, ao mesmo tempo, criam-se relações de afeto e o banal tende a se transformar em
preciosidade.
Ao colocá-lo em situação de exposição, o objeto passa a ter a possibilidade de ser visto de maneira diferente e assim podemos
compartilhar nosso afeto e nossa maneira de vê-lo.
Figura 3 - Roseli Nery. Conjuntos simbióticos.
Caixas para lembrancinhas, 4 x 4 x 4 cm. Alfinetes bandeira, pérolas, bobina para máquina de costura, grampo para fio, alfinete
segurança, dedal, fecho imantado para colar, alfinete de costura, cursor de zíper. Registro pessoal.

Organizar e encapsular pequenas delicadezas que se transformam em tesouros também é o gesto de Jeanete Musatti. A
artista considera-se colecionadora, coletora de memórias do cotidiano e de viagens. O mundo imaginário de Jeanete Musatti
compõe-se por vezes de caixas contendo objetos diversos de diferentes formas e origens, nas quais ela agrega a presença humana através de miniaturas de pessoas em variadas situações (Figura 4). A artista coloca que “a escala das pessoas se torna
real quando elas se aproximam do trabalho e entendem a pequenez de seu tamanho frente ao mundo e a natureza” (Soares,
2002). O momento é congelado e guardado no compartimento.
Figura 4 - Jeanete Musatti. Solitárias, 2008.
Materiais diversos, cada caixa 8 x 8 x 4cm. (Musatti, 2009)

Jeanete e eu usamos materiais semelhantes. Nos trabalhos de Jeanete, há referência à figura humana através de miniaturas
que estão dentro dos compartimentos, junto aos objetos. Nesta pesquisa, a referência humana é a própria pessoa que está fora
do ambiente numa situação de ter a chance de querer estar dentro.
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Jeanete Musatti e seu trabalho constituem uma ilha de produção poética que se utiliza, de objetos pequenos, miniaturas e
caixas para despertar um olhar diferente para o mundo. A ilha desta artista se conecta com os trabalhos desta pesquisa e cria
trajetos de ligação os quais juntos contribuem ainda mais para a afirmação do objeto na arte contemporânea e seus diferentes
modos de relações com as pessoas, seja como símbolo ou utilitário. Os trabalhos tendem a configurar um pequeno arquipélago
formado por ilhas de artistas nas quais estabelecemos conexões reflexivas e poéticas as quais, a cada momento, podem ser
ampliadas e modificadas.
A disposição de objetos em caixas com vidro contendo imagens de fundo em muito se aproxima dos chamados dioramas.
Diorama é um termo expandido que designa qualquer arranjo tridimensional contendo objetos e/ou imagens que retratam
uma determinada cena. Ele engloba, desde cenas de papelão em miniatura até instalações artísticas em museus. (Kamcke &
Hutterer, 2015, p. 7). Tais arranjos podem ser grandes ou pequenos quando se utilizam de miniaturas, e podem estar em caixas
ou servirem como maquetes para fotografias. Mas, a origem do diorama vem de 1822 através do trabalho de Louis Jacques
Mandé Daguerre7. Grandes pinturas nas quais se projetavam luzes davam ideia de movimento e veracidade às cenas. A ideia
do diorama se expandiu e aos poucos desapareceu como entretenimento e foi abraçada pelos museus de história natural como
ferramenta de ensino, a qual se manteve mais duradoura apresentando variações em tamanho e técnicas.
Dioramas em museus de história natural reconstituem o ecossistema em que vivem animais e plantas, utilizando-se de imagens de fundo, objetos de época, plantas e animais naturais e/ou artificiais. Assim, cria uma ilusão do habitat do animal com
suas principais características associadas à fauna e flora. Para o visitante esta ilusão “contribui para dar sentido a um determinado lugar, inspira memórias e estabelece conexões com lugares, reais ou imaginários” (Tunnicliffe & Scheersoi, 2015).
Alguns aspectos interessantes do diorama encontram aproximações com os trabalhos aqui discutidos em que objetos e/ou
imagens se justapõem para criar cenas que expressem algum significado temporal, e, também, inspirar memórias e estabelecer conexões, seja da ordem do real ou do imaginário.
Aqui ressaltamos dois aspectos, o olhar do artista e a organização de componentes do mundo para criar um fragmento que
impressione.
Nosso gesto de artista cria um recorte do mundo em que se dá a ver questões diversas através de composições de objetos em
compartimentos que se apresentam como vitrines assim como em muitos dioramas de museus a exemplo Museu de História
Natural de NYC (Figura 5) cujos ambientes recriados estão separados do público por vidros, embora muitos museus apresentem variações em que chegam a permitir que o visitante entre no diorama e vivenciem a cena.
Figura 5 - Museu de Historia Natural de Nova York. Diorama.
Disponível em: http://arteducaoonline.blogspot.com.br/2013/06/dioramas-com-tecnicas-renascentistas.html. Acesso em 15/10/2015.

Sejam grandes, quando recriam o ambiente em escala natural, ou pequenos, quando usam recursos de miniaturas, a ideia do
diorama se expande e toca em trabalhos de arte contemporânea. Parece-nos que há necessidade de dar vista a uma parcela
escolhida do cotidiano de maneira diferente, apartada do mundo, para ativar associações mentais, construir conhecimento e
dar asas à imaginação e a fantasia.
Assim é o trabalho da australiana Kendal Murray8. A artista cria pequenos cenários com objetos diversos e miniaturas humanas
e vegetais, por vezes usa chaleiras transparentes (Figura 6) ou outras junções de objetos como escovas, brinquedos e xícaras.
7. Louis Jacques Mandé Daguerre nasceu em 1787 em Cormeilles-en-Parisis, França e morreu também na França em 1851. Criador do daguerreotipo, considerado o inventor da fotografia.
8. Kendal Murray nasceu em Sidney, Austrália. Maiores informações sobre a artista em: http://kendalmurray.net.
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Figura 6 - Kendal Murray. Flowers Sellers, Glass House Dwellers. 2012.
13 x 21, 5 x 11 cm. Disponível em http://kendalmurray.net. Acesso em 12/01/2016.

A artista se considera coletora de objetos e a concepção do seu trabalho está baseada nos sonhos, fantasia e memória para
oferecer ao público a oportunidade de criar suas próprias narrativas. Segundo a artista, “elementos como xícaras de chá, piões,
telefones de brinquedos e jogos de madeira são combinados com outros objetos da casa como forma de representar como
uma narrativa pode ser criada em um jogo, é tanto um ato de brincadeira, como é uma experiência lembrada pela coletora
(Murray, 2016)”.
Assim como Jeanete Musatti, Kendal Murray imprime narrativas e a liberdade sonhadora em suas obras de pequeno formato.
Elas são sistemas, ecossistemas, também inventados em forma de diorama, pois são recortes do cotidiano vivenciados e exteriorizados em miniaturas ativadoras de memória e fantasia. O objeto é o ativador do pensamento e da imaginação. Um dos
elementos motivadores desta pesquisa é justamente a liberdade de fantasiar. Esta liberdade é transportada para o processo
criativo que dá voz e presença aos objetos banais propondo que cada espectador recupere seu olhar infantil, alie a suas experiências cotidianas e crie suas próprias histórias na presença do Ecossistema inventado.
O trabalho de Gê Orthof9 incrementa nossas convicções sobre os objetos banais e os sistemas que podemos criar através
deles. Objetos banais como bolinhas de silicone, alfinetes de costura, dentre outras sutilezas por vezes aliadas às miniaturas
humanas compõem pequenos convites ao olhar mais atento. A exposição Insulares 1959 (Figura 7) tem este caráter rizomático
na qual os arranjos se conectam criando uma escrita própria.
Figura 7 - Gê Orthof. Instalação Insulares – 1959. Barcelona, 2011.
Materiais diversos, dimensões confortáveis e variáveis. Fotografia por Edu Lopes e Claudio Versiani. Disponível em http://www.
georthof.org. Acesso em 19/10/2015.

Segundo o artista, esta composição “cria instabilidades”10, e tira o espectador da zona de conforto convidando-o a descobrir
seu próprio meio de interagir com a obra e o espaço como um todo. Ao mesmo tempo em que a maravilha das pequenas coisas
9. Geraldo Orthof nasceu em Petropólis, RJ em 1959. É artista e professor na Universidade Federal de Brasilia, UNB. Maiores informações obre o artista em
www. georthof.org.
10. Gê Orthof em depoimento para a exposição “Insulares 1959”, Conversaciones en Paradigmaes, Galeria de Arte Contemporáneo. Exposição realizada entre 24 de
maio e 5 de julho de 2011, na Galeria de arte Paradigmaes em Barcelona. Disponível em: http://www.georthof.org/ge-orthof-insulares-1959. Acesso em 19/09/2015.
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do cotidiano encanta, há o estranhamento acerca das soluções propostas pelo artista. Tal estranhamento pode ser o ativador
da interação mais efetiva com a obra quando lida com o pensamento e as imagens mentais.
Em relação à origem dos objetos escolhidos pelos artistas aqui comentados, o ambiente da casa, o doméstico, é onde os objetos estão, ou é a referência para ir buscá-los. É para nosso entorno que olhamos e os achamos, quando estão visíveis sobre
os móveis ou escondidos dentro deles. A atenção que damos a eles é variável, dependendo da necessidade de seu uso, vamos
à sua procura. É comum esquecermos que os temos ou o lugar onde guardamos. Agnaldo Farias descreve esta relação assim
“Os objetos contam com a nossa desatenção para continuarem por ali, coabitando nosso espaço; sobrevivem a nossa volta em
parte porque nunca lhes deitamos a vista, mas também porque adiar é uma prática doméstica (Farias, 2014)”.
Mesmo em meio à desatenção dada as coisas domésticas, as caixas e gavetas necessitam ser limpas e esvaziadas para, é
claro, serem novamente preenchidas por outros objetos com maior urgência de uso e afeto. E assim eles mudam de lugar,
saem das gavetas e vão somar-se a coleção de objetos interessantes com potencial estético para a criação. Objetos coletados/
encontrados passam por um período de latência e em dado momento estão ali, radiantes compondo o espaço expositivo e
instigando olhares díspares.
Estamos falando do gesto em relação aos objetos que é determinado por um olhar diferenciado, talvez com este resquício de
pureza que a infância traz, o olhar ainda não contaminado pelas agruras da responsabilidade adulta que desvia o olhar para as
coisas mais práticas do dia a dia e nos consome o tempo de contemplar, sonhar e fantasiar.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Propomos que o lugar ideal dos objetos é o Ecossistema inventado e a maneira de estar no mundo, unidos em conjuntos simbióticos que instigam a presença do espectador, seja em compartimentos, sejam livres ou acolhidos em bases comuns (Figura 8).
Figura 8 - Roseli Nery. Simbiose composta.
Materiais diversos sobre caixa para pedras preciosas. 18, 5 x 5 x 6 cm. Registro pessoal.

O trabalho Simbiose composta tem referência em substratos microscópios. Os objetos que compõem o trabalho são mais
bem vistos com auxilio de lentes de aumento. Segundo Bachelard, em seu “a lupa devolve o olhar engrandecedor da criança”
(Bachelard, 1993, p. 163). Esse olhar liberto é requerido ao artista, como diz Henri Matisse em seu texto sobre processo de
criação e a importância do olhar, Com os olhos de criança 11 “é preciso ver a vida inteira como no tempo em que se era criança,
pois a perda dessa condição nos priva da possibilidade de uma maneira de expressão original, isto é, pessoal (Matisse, 1983)”.
Assim, cada vez que temos a curiosidade pelas coisas, olhamos para os objetos de maneira diferenciada, ou temos a chance
de olhar através de lentes de aumento, estamos tendo a coragem de usufruir desse olhar ingênuo e puro, cheio de imaginação
próprio da infância, mas que transportado para a seriedade da vida adulta, abre possibilidades de reflexões acerca do mundo.
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BONECAS FEIAS: BRINCANDO COM PADRÕES CULTURAIS DO CORPO
NA ARTE E NA CONTEMPORANEIDADE
Cláudia da Silva Paranhos
RESUMO
Este artigo delineia minha atual pesquisa poética, à qual chamo de forma provocativa “Bonecas Feias”, considerando as reflexões sobre estes objetos culturais enquanto corpos simbólicos. Por meio de experimentações com costura que originam
desenhos sem esboços ou moldes no tecido, direto na máquina de costura ou à mão, construo bonecos singulares, desprovidos de padrões, exigências estéticas ou de gênero e, portanto, potentes por suas possibilidades poéticas. Podem, ou não,
receber detalhes em tinta ou a lápis no próprio pano, assim como inserção de botões e objetos. Juntamente a essas criações,
realizo ações/oficinas para públicos diversos onde proponho a criação de bonecos como exercício da subjetividade. Nesses
processos de criações e ações, surgem questões relacionadas à autoimagem, auto expressão e incertezas acerca de padrões
culturais do corpo no contexto da sociedade contemporânea. Artistas como Hans Bellmer, Laurie Simmons, Cindy Sherman e
pensadores como Jean Baudrillard, Guy Debord e Umberto Eco dão base para minhas reflexões.
Palavras-chave: Arte contemporânea; corpo; bonecos; costura

“Essa é a história de uma bonequinha de pano
Que foi trocada por uma Barbie…
Bruxinha era feliz
Na casinha de bonecas
Mas a Barbie era loira e tinha sapato e bolsa (…)”1
Essa história verídica, que transformei na canção acima citada em 2004, aconteceu na década de 70, por ocasião da chegada
de uma boneca Barbie em minha vida. Minha boneca de pano, a preferida até então, sem que eu percebesse foi imediatamente substituída pela boneca nova e “bonita”, o que agora no contexto de minha pesquisa interpreto como um sintoma de um
esvaziamento do vivido pelo espetáculo do consumo. O objeto carregado de afeto foi trocado por um novo porque o mercado
oferecia aquela nova boneca como a ideal para todas as meninas.
Passados muitos anos, esse objeto simbólico retorna em minha produção primeiramente como canção e atualmente através
dos objetos que eu chamo de “Bonecas Feias”, o que constitui minha atual pesquisa no PPGAV – Mestrado em Artes Visuais
e o ponto de partida deste artigo. Como uma primeira provocação à reflexão, com relação aos conceitos relativos de beleza e
feiúra (os quais encontro embasamento em Umberto Eco), a denominação irônica Bonecas Feias se deve ao fato de sua criação
inicial ser desprovida de exigências estéticas preestabelecidas.
“(…) Perguntem a um sapo o que é a beleza, o verdadeiro belo, o to kalón. Ele responderá que consiste em sua fêmea, com seus
dois belos olhões redondos que se destacam na cabeça pequena, a garganta larga e chata, o ventre amarelo e o dorso escuro.
Interroguem um negro da Guiné: o belo consiste para ele na pele negra e oleosa, nos olhos enfossados, no nariz achatado.
Interroguem o diabo: dirá que o belo é um par de chifres, quatro patas em garras e um rabo.” (VOLTAIRE, em “Dicionário Filosófico”, apud ECO, 2007: 10)
As Bonecas Feias nascem na máquina de costura, instrumento no qual tenho o mínimo de técnica e quase nenhum controle,
a pouca habilidade tendo sido conquistada por teimosia, de maneira autodidata. O desenho do corpo se dá na agulha, com
o pano ainda do avesso, o que me obriga à espontaneidade que talvez já não possua quando faço desenhos, ilustrações,
pinturas, meios que supostamente já tenho intimidade. Quando finda essa primeira costura, desviro o avesso e, só então, se
revela o que foi feito. Nesse processo, o qual é incompatível com qualquer planejamento ou previsão, não há molde, e sim
apenas espontaneidade e entrega ao que vier - exatamente como nascem as pessoas reais, ou seja: diferentes, cada uma a
seu modo, únicas. A partir desse primeiro momento é que surgirão, ou não, de forma intuitiva, os detalhes em tinta acrílica, ou
1. Fragmento da canção Bruxinha, 2004. Disco independente gravado em 2007 no Estúdio General Rock, em Porto Alegre.
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lápis, botões, retalhos, pedaços de lã, algum acessório. Algumas permanecem nesse estágio inicial porque ficam de tal forma
expressivas que não permitem acrescentar-lhes nada. Quando porventura ganham rostos, são pinturas de olhos arregalados,
narizes grandes, bocas que vão de lado a lado da face. O desenho desses rostos traz características dos meus desenhos, que
sempre foram caricatos. Como se os desenhos tivessem subitamente uma terceira dimensão. No entanto, podem também ter
somente um olho na fronte limpa, feito de botão. Ou, ainda, utilizar imagens pré-existentes em algum tecido específico, como
uma figura da própria história da arte já foi usada. Sobre a cabeça é possível haver cabelos ralos de lã ou careca. O corpo pode
ser mais infantil, com roupas de pano ou pintadas a tinta; ou um corpo adulto, com seios e pelos pubianos. O gênero é indefinido na maioria das vezes. Os tamanhos variam entre caber na palma da mão até o tamanho de uma pessoa real. A criação
é intuitiva e lúdica, seguindo uma vontade de expressão única daquele momento. A ação de permitir e dar vazão a esse fazer
acaba por gerar esses seres tão diferentes e que vieram a chamar a minha atenção para outros aspectos. Os tropeços, os erros,
constroem o percurso da criação.
A costura fere o tecido, por vezes o grafite imita essa costura, construo pontos com o grafite, são como simulacros de costura…? A costura é mais forte que o grafite, repuxa o tecido, modela, fere, fura. É um desenho tátil, que se sente na ponta dos dedos. É um desafio porque é mais imprevisível que o desenho. Une pedaços, constrói em três dimensões, sai do papel. A costura,
o feito à mão, é prazer ritualístico atemporal, traz a sensação de não ter nenhuma pressão de tempo, é como estar meditando.
A arte têxtil é uma das mais ricas em termos de técnica e diversidade temática e cultural, sua história e desenvolvimento está
intimamente ligada ao feminino, no mundo todo, há incontáveis gerações. Na contemporaneidade há muitas mulheres artistas
retomando esse fazer feminino da costura, do bordado, do tecer, como as brasileiras Rosana Paulino, Nazareth Pacheco e Beth
Moysés.
Em meu fazer, a costura atua tanto como desenho, quanto como instrumento de construção, de escultura. Costuro, CONSTRUO
(enquanto busco DESCONSTRUIR padrões). A linha física, o fio, substitui a linha a lápis, ao mesmo tempo em que modela. Costuro o corpo como se riscasse a lápis ou modelasse uma massa. Essa costura que constrói o objeto é a mesma que desconstrói
ideias fixas culturais sobre o corpo. O descontrole da linha é um descontrole corporal, feito no avesso, que somente se revela
quando é desvirado. (Des) costuro, então, padrões de beleza, regras de costura, moldes, revirando do avesso e revelando um
‘corpinho’ outro, construindo uma subjetividade outra, usando essas linhas que podem, por um lado, fixar, atar, apertar, amarrar,
prender, tanto quanto podem desmanchar, descosturar, des… educar.
1. Grupo de Bonecas Feias em sua mala de transporte, em meu atelier, 2016.

Esse processo de criação das Bonecas Feias é permeado por temas que vão além da materialidade e possibilitam pensar questões sobre visualidade e suas relações com os contextos culturais contemporâneos e cotidianos. Foi a observação da forma
como constantemente construímos nossos imaginários mediados pela cultura visual que levou-me a uma atenção especial
aos brinquedos, principalmente bonecos em geral, que coleciono em forma de Toy Art já há alguns anos. Caso possam as bonecas/bonecos, em sua suposta capacidade de influência através da uniformização, intervir na construção da autoimagem dos
indivíduos, e quiçá na sua expressão, o movimento contrário influenciaria na desconstrução desses padrões.
1. OFICINAS DE BONECOS
As Oficinas de Bonecas Feias, no princípio da pesquisa, eram somente vivências de grupo nas quais propunha a criação de
bonecos de forma espontânea e intuitiva, através da costura manual. Foram realizadas com público de diversas idades e em
locais variados, nas cidades de Porto Alegre, Pelotas, Torres e São Paulo. Através das oficinas, pude analisar e explorar as
possibilidades do tema e, simultaneamente, oportunizar que os participantes pudessem desenvolver sua própria linguagem e
expressão pessoal. Para tanto, provoco diálogos sobre a cultura visual e a ludicidade desse objeto que venham a suscitar uma
vontade e disponibilidade de produzir. Tendo a pesquisa já percorrido um caminho, passei a receber algum retorno por parte
do público que muito acrescentou na composição do corpo de meu trabalho. Os aspectos desses fazeres ritualísticos, essas
rodas de costura onde se restituem fazeres femininos que surgiram de forma instintiva, ainda que compostas por homens e
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mulheres, a partir dessas práticas, recriaram o trabalho na medida em que a ação passou a fazer parte da obra como um todo.
A prática da oficina, em si, transformou-se em uma produção artística.
As Oficinas geralmente iniciam com a exposição da minha pesquisa no estágio em que se encontrar no momento, através
de apresentação audiovisual, com imagens ilustrativas, livros sobre o tema e mostra de objetos (as próprias Bonecas Feias).
A seguir, todos são convidados a interagir livremente com os objetos e livros. Após, formamos um círculo e sentamo-nos no
chão, ou ao redor de uma mesa, caso haja, para uma melhor interação com o material e com os colegas. Como, imagino, fazíamos quando ainda tínhamos a prática de sentarmo-nos em círculo e contarmos histórias. São disponibilizados materiais que
eu mesma levo ou os participantes: tecidos variados, linhas, lãs, botões, enchimentos, agulhas, pequenas sucatas… Procuro
incentivar o reaproveitamento e a reinvenção de materiais. Faz-se uma atmosfera de atelier onde assuntos se entrecruzam
e surgem diálogos, conversas sobre si, o mundo, a infância, a arte. Minha participação, nesse momento, consiste em algum
auxílio técnico quando solicitado e, principalmente, no reforçar a importância de se permitir a produção escutando a si mesmo, desapegando de valores estéticos padronizados, estando verdadeiramente presente. Mãos inquietas cortam, costuram,
pregam botões, mesmo quando sem nunca tê-lo feito. As conversas, o que registro por escrito ou fotografo e depoimentos
enviados por escrito posteriormente pelos participantes vem a acrescentar dados à pesquisa. Nas oficinas são apresentadas
as referências artísticas, os aspectos históricos desse objeto, através de imagens de bonecos da antiguidade até a contemporaneidade, além da minha própria produção. O encerramento da Oficina conduz naturalmente a uma conversa onde cada um
conta como se sente e mostra a sua criação.
Brincar é a primeira relação da criança com o mundo. Por imitarem seres, sejam pessoas ou animais, bonecos são brinquedos
emocionais, que convidam à instrospecção, onde a criança exercita o próprio cuidado de si e do outro. Com base na obra As
Três Ecologias, de Félix Guattari, percebi que um dos objetivos desta oficina em especial é gerar um dispositivo de produção da
subjetividade através da criação de objetos: no caso, bonecos de tecido. Se todos os gestos forem impressos do exterior, não
há espaço para a manifestação da própria vontade.
2. AS BONECAS E BONECOS NO CONTEXTO HISTÓRICO
Os bonecos estão presentes na cultura, conforme o que está colocado em Childhood and Children: a compendium of customs,
superstitions, theories, profiles and facts2, há aproximadamente quarenta mil anos, na Ásia e na África. Segundo Geddes, não
há registros de bonecos pré-históricos porque, possivelmente, eram fabricados de materiais perecíveis como madeira, barro e
couro. Não se sabe exatamente se eram objetos destinados a crianças, tendo em vista que a própria infância é um conceito que
surge somente por volta do Séc. XIII, segundo Philippe Ariès (1978). Bonecos com finalidade de brinquedo, tal como conhecemos hoje, conforme Mefano (2005), no princípio eram feitos individualmente, de forma artesanal, através de uma confecção
subjetiva e personalizada, atendendo a procedimentos tradicionais nas pequenas manufaturas familiares. No segundo pós-guerra, passaram a ser fabricados pelas indústrias, atendendo a uma demanda de mercado, e não mais de individualidades.
Observo que, nesse processo, mais recentemente, passaram a ser criados bonecos cujo papel não se propõe mais a ser o de
exercício da maternagem, já que, em vez de reproduzirem o corpo de bebês, reproduzem figuras de pessoas adultas. Assim, o
boneco passa a ter um novo papel, o da projeção, ou seja, a criança passa a projetar-se no objeto, o qual é criado em escala
industrial, padronizado, sugerindo um modo de ser segundo seus atributos físicos e comportamentais (roupas e modo de
vestir, acessórios e bens de consumo que eventualmente acompanham o boneco – algumas bonecas têm carro, por exemplo).
O filósofo Jean Baudrillard, França (1929 – 2007), aponta que a personalidade e a individualidade são ameaças ao mercado,
portanto desestimuladas. Penso que para o sistema social, então, passa a ser preciso criar uma nova mentalidade onde o
consumidor aceite, aprove e busque a padronização para que não haja um encalhe destes bonecos padronizados nas prateleiras. Pode-se supor que a regularidade e insistência desses padrões em questão tenham o poder de adestrar nossos olhares,
de modo que o mundo passe a ser lido através desses signos. Procuro, então, compreender os efeitos destes simulacros no
cotidiano, bem como as suas “brechas” – os espaços ainda vazios para a existência de um desejo ainda não colonizado pelo
capital.
3. REFLEXÃO A PARTIR DE BONECOS NA ARTE
Segundo Giorgia Bottinelli, em texto publicado no sítio do Tate Museum, é em parte sob a influência do final da Ópera de
Jacques Offenbach (1819-1880) Os Contos de Hoffmann, em que o herói se apaixona por uma boneca mecânica realista em
tamanho natural, que o artista alemão Hans Bellmer (1902-1975) construiu a sua primeira boneca, em 1933. No contexto da
Alemanha da década de 1930, usando gesso, madeira, parafusos, porcas e hastes de metal, o artista constrói perturbadores
corpos surrealistas mutantes, sombrios, sinistros, carregados de teor erótico, destacados através de fotografias em preto e
branco. Bottinelli afirma que ao mesmo tempo em que Bellmer sugere uma reflexão ao culto do corpo perfeito, subverte por
intermédio do apelo sensual e do sadismo presente nas esculturas e perceptível nas fotografias que faz posteriormente desses
corpos. As fotografias, acrescidas ainda de texto, dão um tom narrativo vindo a tornarem-se tão importantes quanto a própria
boneca, abrindo possibilidades poéticas. Com seu trabalho, Bellmer se apropria para depois subverter a ideia da boneca como
brinquedo infantil. São de certa forma semelhantes às Bonecas Feias essas deformações, mutilações, a forma com que o artista evidencia esses corpos defeituosos dando-lhes visibilidade e tornando-os belos, ainda que grotescos.
2. GEDDES, Joan Bel. Childhood and Children: a compendium of customs, superstitions, theories, profiles and facts. Phoenix: The Oryx Press, 1996. P.290 a 300.
574

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

2. Hans Bellmer (1902-1975) La Poupée, 1936. Fotografia, 238 x 240 mm, Coleção Tate Museum

Num contexto mais contemporâneo, o brinquedo infantil conhecido como Bonecas de Papel é tema de Doll Clothes (Roupa da
boneca), 1975, um filme mudo em preto e branco, que combina ação com sequências animadas, feito pela artista norte-americana Cindy Sherman (1957). As primeiras bonecas de papel comerciais (com histórias repletas de lições de moral para as
crianças) foram criadas por S&J Fuller, empresa de brinquedos, em Londres em 1810. Em formatos de pequenos livros, a capa
era normalmente feita de um material mais duro que continha o corpo seminu da boneca, ou boneco, para recortar, e no seu
interior encontravam-se várias roupas, também recortáveis, para vesti-la. No vídeo de Sherman, que pode ser visto no site
Youtube3, a boneca se rebela saindo sozinha do livro, querendo ter sua liberdade e sua vida própria, mas uma mão humana,
supostamente da sua dona, a coloca de volta em seu livro. (Penso nessa mão humana como as forças externas que tentam
tornar-nos obedientes e no quanto as Bonecas Feias são desobedientes em sua negação implícita à beleza e às normas.) Em
seus trabalhos mais conhecidos, a artista usa da fotografia para registrar a si mesma criando autorretratos produzidos quase
teatralmente, utilizando maquiagem, figurinos, próteses, bonecas. Através desses personagens, aborda o papel e a representação das mulheres na sociedade, bem como a forma com que a identidade é construída, os estereótipos, questões de gênero e
comportamento. Doll Clothes refere-se aos mesmos temas por intermédio da imagem da boneca de papel.
Ainda no âmbito da contemporaneidade, a artista norte-americana Laurie Simmons (1949) em sua primeira exposição individual, a série Early Black and White (1979), utiliza também a fotografia em preto e branco e acaba por criar breves narrativas visuais fotografando pequenos bonecos de plástico, de acordo com Sarah Thornton. As fotografias mostram bonecos encenando donas de casa entediadas e solitárias em meio aos seus móveis, em suas casas de bonecas asfixiantes e claustrofóbicas, o
cotidiano recriado representa um triste cenário sem cor. Conforme pude perceber, a crítica aos estereótipos do papel da mulher
na sociedade é uma característica que vai permanecer ao longo do trabalho da artista tanto quanto os corpos representados
através de bonecos.
3. Cindy Sherman (1957) Doll Clothes, 1975. Filme Super 8 mm, 2min22seg, Coleção Tate Museum

A sua série seguinte, Tourism (1984), ainda segundo Thornton, consiste de fotografias vivas e coloridas de bonecas jovens,
magras, idealizadas, em grupos de duas ou três, sobre fundos de pontos turísticos da Europa. Observo que essa cena ressurge
no filme Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, (no Brasil, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain) de Jean-Pierre Jeunet (2001),
em que um anão de jardim é fotografado “fazendo turismo”.
3. Cindy Sherman Doll Clothes (1975) https://www.youtube.com/watch?v=HUJlYsvdV7I
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4. Laurie Simmons (1949) A 40 woman listening to radio, 1979. Fotografia, 19.1 x 27.9 cm. Coleção da artista

Em meu trabalho, ocorre o semelhante na série de fotografias “Chucky Detesta” (2013). Nesta produção, levo Chucky - boneco
original “Toy Art”, personagem central do filme “Brinquedo Assassino” (Child’s Play, 1988), hoje considerado um clássico do
horror B - para lugares do cotidiano, fotografando-o como um filho mal humorado, uma criança rebelde que não gosta de nada.
5. Fotografia digital da Série Chucky Detesta, 2013.

Dessa forma, busco reproduzir um clichê de um exemplo de criança contemporânea, decorrente de uma educação com pais
ausentes, mas que a cobrem de mimos e, portanto, permanentemente insatisfeita e potencialmente insensível, sempre de “cara
feia”, não importando a situação. Acredito que essa produção foi uma das influências para o surgimento das Bonecas Feias,
que iniciou posteriormente.
6. Boneca Feia na Montanha de Sainte Victoire, França, 2015. fotografia enviada por Lúcia Cervini, compradora da Boneca
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Na série de objetos Bonecas Feias, acontece algo semelhante às fotografias de Chucky, ainda que não tenha sido uma intenção inicial do processo. Ocorre que seguidamente as bonecas, da mesma forma, são fotografadas em lugares turísticos. Ademais, não só
por mim como por pessoas que as adquirem e me enviam fotos, sendo que elas já estiveram em lugares que eu mesma ainda não
fui, como Berlim e Paris. Essa é uma extensão do trabalho que eu não previa ou imaginava e que possibilita uma participação do
público, pois estabelece dinâmicas que vão muito além do objeto em si, construindo um modo de produção que se torna coletivo.
Retorno à poética de Laurie Simmons para mencionar, conforme Thornthon, sua obra The Love Doll (2009), por similaridade
material com a minha obra citada a seguir. Simmons, através deste trabalho, amplia seu espaço documentando o dia-a-dia
de uma boneca em tamanho natural, ultrarrealista, que os japoneses chamam de “boneca do amor”. A boneca de silicone
cor de mármore com longos cabelos pretos parece uma jovem oriental, com um ar inocente e perturbador. O cenário, que
anteriormente eram casinhas de boneca, agora é a própria casa da artista e as fotografias registram “ações” deste corpo em
tamanho natural, mudo e melancólico em seu devir objeto. A função a que se destina tal corpo, fabricado exclusivamente para
dar prazer, traz à tona essa relação corpo-mercadoria através de fotografias da boneca interagindo com bens de consumo da
contemporaneidade: a boneca cercada de doces, cheias de joias, vestindo grifes da moda.
Em meu trabalho Boneca Vitruviana (2015), ao invés da construção integral do objeto, me aproprio deste que se pode chamar
de um brinquedo de adulto, uma boneca inflável destinada para usos sexuais, como meio para criar uma imagem de modelo
perversa da beleza feminina da nossa época. Utilizei no processo, além da própria boneca, os mesmos materiais com os quais
construo as bonecas de pano. No lugar de enchê-la de ar, fiz-lhe um corte nas costas e inseri o recheio sintético, fechando com
costura depois. Para a pintura do corpo e do rosto usei tinta acrílica, fazendo uma maquiagem condizente com as tendências
da moda, as quais pesquisei via Internet. Criei uma cor que reproduz o (também popular entre algumas mulheres brasileiras)
bronzeamento artificial, simulando as “marcas de biquíni” sobre os seios e nos quadris. Uma longa peruca loira, lisa, comprada
separadamente, ornamenta a cabeça. Como pano de fundo, um edredom vermelho foi usado como suporte para o desenho
do círculo e do quadrado, como no desenho que inspirou a obra: o Homem Vitruviano (1490), de Leonardo Da Vinci. O transcurso deste trabalho passou por conviver com este corpo no meio da casa, pelo qual eu precisava passar para me deslocar
para qualquer lugar e do qual não conseguia desviar o olhar por conta de um espaço pequeno no qual convivemos durante
o desenvolvimento. Posteriormente transportá-la numa mala, cruzando para outro país, para a exposição em Buenos Aires,
ultrapassando a fronteira, enfrentando olhares, burocracias, dando explicações. A experiência tomou proporções de um ser
vivo existente, impossível de ser esquecido, guardado. Um corpo presente que continua fazendo movimentos independentes
muito além de seu intento inicial.
Há outros exemplos pertinentes de práticas artísticas contemporâneas que se utilizam de brinquedos como suporte, por vezes
classificadas como Toy Art, e que recentemente vem ganhando espaço no âmbito acadêmico. Trabalhos como, por exemplo,
o da artista australiana Sonia Singh que, em seu projeto Tree Change Doll, remove a pintura de bonecas extremamente maquiadas a fim de mostrar suas feições naturais e questionar a sexualização excessiva de brinquedos, propõem o questionamento de valores estéticos e comportamentais. Além da remoção da maquiagem, a artista faz roupinhas confortáveis para
as bonecas e retira as suas minissaias e sapatos de salto alto. Também o artista norte-americano Nickolay Lamm, em Body
Measurement Project, questiona os padrões de beleza impostos através das medidas desproporcionais das bonecas Barbie. O
artista cria Lammily, uma boneca com as proporções realísticas de uma mulher normal, podendo ter inclusive celulites, estrias,
sardas, sinais e espinhas.
7. Boneca Vitruviana (2015) Edredom, boneca inflável, peruca, tinta acrílica, fibra sintética, 2, 10m x 2, 40m. Coleção particular

Essas produções têm em comum o incitamento de reflexões quanto a padrões e valores estéticos estabelecidos, impostos pela
cultura visual de massa e tacitamente aceitos e assimilados por um público normalmente incapaz de incorporar tais valores e
padrões, e que, portanto, os transformam em objetos de desejo.
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De modo semelhante, e em uma perspectiva mais positiva, lúdica e talvez bem humorada, as Bonecas Feias acabam por sugerir outros modos de ver a imagem da figura humana, propondo um olhar mais aberto e generoso para a própria imagem.
São espontâneas em seu processo de feitio sem modelos e, em decorrência disso, livres do compromisso de serem belas e de
qualquer expectativa que possa vir a existir com relação a sua figura.
4. REFLEXÕES A PARTIR DE “SOCIEDADE DO ESPETÁCULO” EM DEBORD E “SIMULACRO” EM BAUDRILLARD
Segundo Jean Baudrillard, vivemos desde o segundo pós-guerra o simulacro da realidade, a degradação do vivido pelo espetáculo do consumo, onde os símbolos tem mais importância do que a própria realidade. Ele aponta que esta simulação é proveniente das necessidades de expansão do capitalismo. Em O Sistema dos Objetos (1968), tese orientada por Roland Barthes,
Baudrillard observa a forma como a decoração das casas, antes uma atividade pessoal, estava passando a ser determinada
por um código de design que transformava o lar em cenário, num sentido muito diferente do conhecido até então. Os objetos
– e, portanto, também os brinquedos – deixavam de representar afeto e memórias familiares para serem sistematicamente
substituídos por objetos escolhidos para compor um conjunto segundo os imperativos da moda. Também o corpo, através de
aparatos estéticos que simulam músculos, formas, pelos, reduzem, esticam, passa a ser um simulacro.
Roland Barthes, tendo sido o orientador de Baudrillard e pioneiro em dedicar-se a entender a organização interna dos discursos
que levam à espetacularização do cotidiano, ao refletir sobre a mídia na naturalização de uma ideologia burguesa, mostra o
poder de persuasão e manipulação dos veículos de comunicação. Em sua análise da construção do mito, explica a forma como
a burguesia justifica a sua ascensão à condição de classe dominante como um ganho para todas as classes sociais com a
finalidade de ocultar as divisões sociais.
“Assim, o cinema, o teatro, a publicidade, a justiça, a diplomacia, a imprensa, todas as manifestações culturais de maior projeção seriam tributárias da representação burguesa do homem e de sua relação com o mundo. Por sua enorme extensão, esta
herança perde suas marcas de origem e se naturaliza” (BARTHES, 1987: 159).
Desse modo, dá-se a decadência do estilo e da subjetividade individual através da produção em massa e da difusão em larga
escala dos padrões de consumo norte-americanos que, tanto na França (localidade do autor) quanto no Brasil, ocorreram na
segunda metade do século XX.
Guy Debord, contemporâneo de Baudrillard, em A sociedade do espetáculo, é categórico: “nas sociedades modernas, tudo o
que era vivido diretamente tornou-se uma representação, de maneira que a vida foi reduzida ao espetáculo” (1997: 13). Cabe
salientar que o espetáculo como produto e mecanismo capitalista apresenta-se de várias formas relacionadas com os meios
de comunicação de massa, inclusive na estética dos objetos produzidos, ou seja, nos brinquedos e, portanto, nas bonecas (e
nos corpos). A publicidade e o design se encarregam de fixar a imagem de produtos consumidos cada vez menos pela sua
funcionalidade em si. A mídia é a máquina de um capitalismo em que o poder empreende “uma gestão totalitária das condições
da existência”, não bastando mais organizar a produção e se estendendo até o planejamento do cotidiano visando ao consumo
(Debord, 1997: 20). Através do pensamento de Debord é possível analisar criticamente a alienação crescente dos indivíduos,
bem como aprofundar as questões estéticas que estão relacionadas a esses comportamentos.
As Bonecas Feias em sua modéstia e simplicidade são os corpos provocadores: instrumentos através dos quais me torno observadora não passiva dessas nossas fragilidades sociais frente a tais contextos. Por fim, um dispositivo que ofereço como ponto a partir do qual observar, e porventura transgredir. De qualquer modo, como disse Humberto Eco, Feiúra é mais divertida que beleza.4
8. Boneca Feia, 2016.

4. Em entrevista de divulgação do seu livro História da Feiúra, na Feira do Livro de Frankfurt, em 2007. Matéria publicada no jornal A Folha: http://www1.folha.
uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u336030.shtml
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RESUMO
A presente comunicação revela como a cartografia de um artista pode compartilhar por meios de diferentes dispositivos um
outro ponto de vista, sobre as concepções do espaço na arte contemporânea. Para isso, discorremos sobre o conceito de
cartografia na arte em vários campos do conhecimento, na geociência, nna filosofia e a literatura apontando seus autores e,
incluímos algumas reflexões acerca dos mapas realizados por artistas como Guy Debord, Torres Garcia, Jorge Macchi, Leonilson, Fábio Morais, Duda Gonçalves e Ana Vilela Carmo, bem como seus contextos e motivações.
Palavras-chave: Cartografia; Arte Contemporânea; Espaço

Os mapas, desde sua criação, passaram por diversas modificações quanto a sua funcionalidade e estética. A sua função primordial de representar o espaço como um lugar/território e/ou de demarcação é o que perpassa as distintas configurações
dos mesmos em diferentes épocas. O agente básico dessas mudanças são as motivações de seus criadores junto ao contexto
histórico e ideológico, ou seja, um sujeito cartografando. Segundo Douglas Santos:
(…) Do ponto de vista cartográfico, o que pode nos servir de referência fundamental é que todos os mapas conhecidos, em
todos os momentos da história, representam, de uma maneira ou de outra, a leitura da cosmologia subjacente a seus autores.
(SANTOS, 2002, p. 25)

É comum nos referimos aos mapas e aos seus autores, como por exemplo, os mapas de Copérnico, de Giordano Bruno, de
Mercator e de Kepler que em seu cerne revelam o espaço ideologizado e subjetivado. Copérnico (1473) me sua concepção de
espaço sob a perspectiva da astronomia, graças ao resgate de registros gregos que defendiam o sol como centro do sistema
solar, estudou e constatou a lógica geocêntrica como incerta, a partir disso propõe a concepção do heliocentrismo. As projeções produzidas em cima de seus escritos científicos são narrativas fantasiosas que juntam=se ao caracter objetivo de seus
estudos com base cientifica. Tanto o mapa criado com base no heliocentrismo (fig.1), em que o sol assume uma antropomorfia
e as pessoas as figuras aos redor do círculo, evidencia os aspectos mitológicos dos animais e da própria astrologia. Ou seja,
é possível verificar o mapa como uma narrativa simbólica e cientifica nessa fase da descoberta de uma nova representação
geográfica, quanto o mapa é criado com base em seus escritos e de Ptolomeu (fig.2), que unem a observação astronômica das
constelações à suas configurações fantásticas.
580

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

Fig 1: Modelo Heliocêntrico proposto por Copérnico. Fonte: ECO, Umberto. História das Terras e Lugares Lendários / Umberto Eco:
tradução Eliana Aguiar. -1 ed. - Rio de Janeiro: Editora Record, 2013.

Fig 2: Lámina Mapa de Espectacular Descrição do Céu, basado en Copérnico e Ptolomeu. 1680. Fonte: ECO, Umberto. História das
Terras e Lugares Lendários / Umberto Eco: tradução Eliana Aguiar. -1 ed. - Rio de Janeiro: Editora Record, 2013.

A revolução provocada pela concepção espacial deflagrada por Copérnico, em pleno renascimento, atravessa outros autores
como Giordano Bruno e Mercator, que terão suas construções espaciais geográficas sequenciadas a concepção heliocentrista.
Mercator foi o primeiro a cartografar todo o globo terrestre e de instaurar um método cartesiano de representação do mesmo,
retirando ilustrações míticas, tornando os espaços estruturados numa representação em grid, por meio de sistema constituído
pelos paralelos horizontais e meridianos verticais. Ainda que, alavancado por interesses geopolíticos elege uma configuração
que atribui destaque aos continentes economicamente abastados, destacando centralmente o continente Europeu, evidenciando uma morfologia que ainda hoje perpetua um tipo de concepção compositiva mundial dos continentes. Na época acreditara-se que era a melhor representação do mundo, mesmo tendo em vista as suas distorções e fixidez de suas localizações. E
isto é justificado por ser um sistema de auxílio loxodrômico à navegação, ou seja, uma “linha que apresenta sempre o mesmo
rumo, ou a mesma direção da bússola” (Oliveira, 1983).
Nos dias atuais, ainda é utilizado o mapa mundi de Mercator como configuração mais perfeita do globo terrestre e tem sido
pressuposto para os estudos da geografia, história, econômia e etc. Entretanto, por mais que consideremos ser ele uma representação, ou seja, uma das representações, é extremamente difícil desconstruí-lo, embora tenhamos exemplo dessa transgressão representacional dos mapas mais populares nas artes visuais. Um exemplo disto é a inversão do mapa de Mercator pelo
artista uruguaio Joaquín Torres-Garcia(fig.4) que discorreremos mais adiante.
E mesmo que consideremos um mapa uma representação espacial, o qual podemos nos guiar pelos trajetos almejados, jamais
serão capazes de nos revelar o que nos proporciona o percurso. Os mapas antigos, com seus monstros, ventos, tormentas
poderiam nos dar uma pista, pois são complexos, dando a ver de alguma maneira desenhado o que teremos que deslindar ao
percorrer. Os mapas atuais, utilizados como guias em nossas viagens, na sua maioria baniram o sol, o vento, os monstros para
racionalmente conceber a trama urbana de uma cidade, uma cidade grid. Mas além dessas considerações, nos interessa neste
texto é compartilhar como as cartografias de artistas, tomadas pelo mote subjetivo do cartógrafo dá a ver um espaço por meio
de um tipo de grafia muito singular, subvertendo as acepções convencionais e comuns, reinventando métodos e meios de
conceber o espaço pela geociência e pelas disciplinas consideradas cientificistas.
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A arte contemporânea utiliza e recria a linguagem dos mapas, muitas vezes elaborados pelo pensamento geográfico, mas também pela literatura e mitologia e, com isso modifica a representação de espacialidade de cunho estético e funcional. Retomam
modos sistemáticos experimentais para reler o mundo desdobrando-os a partir de sentidos atualizados. Contam também com
uma transformação da noção intrínseca de representatividade cartesiana presente no processo da geografia Mercatoriana, ou
seja, segundo Santos, um sistema de projeção matemática que cria “ a relação sujeito-objeto (…) e é a partir desse deslocamento que o século XVII verá nascer o pensamento cartesiano.(SANTOS, 2009, p. 108). Distinta da representação experimental, da
ordem da experiência, que segundo Larrosa:
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que
toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que
se passa está organizado para que nada nos aconteça.1 Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de
experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara.
(LARROSA, 2002, p. 21)

Contudo, redefinindo a lógica organizacional do mundo, erigindo atalhos, pontes, pontilhões pelo próprio ato de caminhar, de
observar, de praticar o espaço. E nesse ínterim, os artistas evidenciam as terras ficcionais, que encontramos nos mapas em T,
isso porque partem de métodos de prospecção próprios, desenvolvidos e atentos às relações pessoais em estado cultural, político, econômico e estético vivenciado, evidenciando a alteridade promovida pela relação entre o sujeito e o mundo. O teórico
Jacopo Crivelli Visconti, em seu livro Novas Derivas, afirma que:
O uso que os artistas contemporâneos fazem dos mapas revela muito sobre a relação com os territórios em que vivem e, de
um ponto de vista mais amplo, sobre a relação de cada cultura com o entorno de onde surge. (CRIVELLI, 2013, p. 74)

Por isso, os mapas têm as configurações mais distintas. Os artistas assumem a posição de cartógrafos a fim de utilizar
a linguagem expressiva dos mapas - suas brechas, dando a ver modos distintos de reconfigurar nossa relação com o espaço, tendo em vista o questionamento do próprio modo de cartografar; como contraponto ao peso histórico, político e
socioeconômico que carrega um mapa. E, na produção artística encontramos exemplos singulares de como a cartografia
decorre de autores e territórios nunca antes mensurados, conjugando a geografia aos desejos, a ideologia, a experiência
simplesmente pela vontade de habitar o ilocalizável, ou localizar o que se habita, ou simplesmente habitar. As cartografias de artistas nos revelam outras maneiras de apresentar as localizações, isso porque partem da experiência e não dos
sistemas instituídos.
A definição de cartografia no verbete de dicionário comum significa, “arte ou ciência de compor cartas geográficas; tratado
sobre mapas” (FERREIRA, 1986, p.360), como também, “arte ou técnicas que visam à elaboração; à redação e à edição de
cartas geográficas ou mapas” (LAROUSSE CULTURAL. Dicionário da Língua Portuguesa. 1999, p.192). As duas definições
encontradas em dicionários distintos não esclarecem acerca da maneira pela qual são confeccionadas, entretanto nos esclarecem que o produto final é uma carta. Não esquecendo que a radical carta em português significa mapa.
Segundo Beatriz Bueno, as palavras cartógrafo e cartografia, são neologismos genéricos e atuais. Inexistente até o século XIX, a palavra cartografia foi criada pelo historiador português Manoel Francisco de Barros e Sousa (1791−1865), II
visconde de Santarém, conforme carta datada de Paris, a 8 de dezembro de 1839, e endereçada ao historiador brasileiro
Francisco Adolfo Varnhagen, na qual se diz: “invento esta palavra, já que aí se tem inventado tantas” (BUENO, 2004, p.
196). Ou seja, carta e mapa têm funções similares. Todavia Cartografia denotaria uma carta gráfica, não propriamente uma
carta desenhada, uma vez que o verbo graphein significa simultaneamente escrever, desenhar e pintar. Tais definições
expressam a linguagem utilizada para representar o espaço geográfico, uma vez que, quando pensamos em mapa, logo
nos vem à mente a imagem de um mapa-múndi, um impresso em que linhas entrecruzadas seccionam territórios, alamedas, chegando ou partindo de pontos que ancoram um país, um estado, uma cidade através de métodos bem específicos.
A representação mais recorrente nos faz ver que há uma convenção, baseada em pressupostos e inscrições codificadas
simbolicamente, que pressupõem a linguagem científica pautada em fundamentos da linguagem do desenho e da linguagem verbal, embora a etimologia das palavras não nos confirme. Obviamente que a cartografia do campo da Geociência é
convencionada, possui métodos de escrita, compêndios de sinais e símbolos comuns. Entretanto não são as cartografias
reconhecidas como tal pelo senso comum a que se refere, mas uma cartografia pessoal, metafórica e ambígua. (GONÇALVES, 2012).
Guy Debord, escritor, pensador e artista pertenceu e fundou a Internacional Situacionista, movimento do século XX (1956),
que teve sua atenção crítica voltada às cidades e sua reestruturação urbana, com base nisto os situacionistas propõem uma
série de situações afim de torná-la lúcida. A deriva de cada indivíduo é o que efetivamente torna a cidade lúcida para ele. Lima
acrescenta:
A superação dialética proposta pelos situacionistas foi a “supressão e realização da arte”, a qual está diretamente ligada à
formulação da ideia de construção de situações. A construção de situações é uma ideia complexa que envolve um conjunto
de ações e conceitos que a compõe, esses são: comportamento experimental, deriva, psicogeografia, jogo permanente,
desvio, urbanismo unitário e arquitetura situacionista. Em seguida, vamos apenas nos limitar a desenvolver a relação entre
a prática da deriva e o estudo da psicogeografia. (LIMA, 2014 p. 5)
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Com a psicogeografia, que seria“(…)meio para despir a cidade, mas também com o qual construir um meio lúdico de reapropriação do território” (CARERI, 2013 p. 98) Debord, cria The Naked City (fig.3), um mapa em que divide a planta da cidade de
Paris em 19 pedaços que são reorganizados de forma aleatória, assim o utilizador do mapa pode escolher sua própria rota
pela cidade usando uma série de setas que fazem conexões entre os pedaços, geralmente locais afastados geograficamente e
socialmente. A psicogeografia chama atenção para a importância de manter uma ligação plena com a cidade e sua execução
é o apontamento para explorar o mundo com uma nova perspectiva.
Fig. 3: Guy Debord, The Naked City, 1957. Fonte: CARERI, Francesco. Walkscape: O caminhar como prática estética: São Paulo.
Editora GG Brasil, 2013.

Adiante, em La Escuela del Sur (Fig. 4), de Joaquín Torres García, inverte a posição do continente sulino representada no
mapa-múndi universal. Redesenha o sul no norte, contrariando a projeção dos mapas de Gerardus Mercator (1512−1594)
que até então serve de base para o modelo adotado para elaboração de mapa−múndi que conhecemos e são adotados nas
escolas. O artista Torres García relata que:
Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en
el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándo se, senãla insistentemente el Sur, nuestro norte1.
(GARCÍA, 1943, p.12)

Fig. 4: La Escala del Sur - Joaquín Torres-Garcia Fonte: In: Revista Continente Sul Sur. Porto Alegre: Instituto Estadual do Livro,
1997. p. 353.

Assim como Torres Garcia, o artista argentino Jorge Macchi reconfigura o mapa-múndi, recortando e colando lado a lado os
oceanos (fig.5). Ele retira as faixas de terra, inundando de azul à projeção do mundo inteiro.
Os artistas Joaquín Torres García e Jorge Macchi criam mapas interferindo e reinventando as variáveis visuais da linguagem
cartográfica convencionada, a partir de divisões políticas, alterando e operando outras concepções. Instauram espaços que
embora não pareçam uma cartografia, são oriundos de experiências que assemelham-se ao mapeamento de um cartógrafo.
(GONÇALVES, 2012)

1. Tradução livre: Por isso agora colocamos o mapa de cabeça para baixo, e então, temos uma boa ideia de nossa posição e, não só de como o eles querem no
mundo. A ponta da América, a partir de agora, entende-se e diz insistentemente o Sul, o nosso norte.
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Fig. 5: Jorge Macchi - Paisagem Marinha, 2006 Fonte: http://www.jorgemacchi.com/

Leonilson cria sua própria cartografia que, assim como sua obra, possui caráter autobiográfico. O artista que atuou entre os
anos 80 e início dos 90 era homossexual e soropositivo, dado biográfico que será atrelado a sua démarche artística. A escrita
em seus trabalhos passou a torná-lo um sujeito com voz ativa, sobre fatores pessoais e universais, por isso consegue atingir o
observador de suas obras ao fazer com que o mesmo assuma a sua escrita (que mantém-se em primeira pessoa) ou seja, quem
lê assume mentalmente a posição do artista.
O catálogo Leonilson: Truth Fiction, reúne séries de temas tratados pelo artista durante sua vida pelo viés crítico. A série
agrupada pelo crítico Adriano Pedrosa intitulada As Geografias, evidencia as cartografias psíquicas que usam diversas vezes a
figuração em desenho/bordado do corpo para indicar os afetos, lugares e dramas vivenciados pelo artista. Quando Leonilson
tem por base mapas geográficos, como no trabalho TODOS OS RIOS c.1988 (Fig.6), relaciona os elementos da geografia com
suas relações afetivas. E quando utiliza o corpo, o relaciona com elementos da natureza como no trabalho SUA MONTANHA
INTERIOR PROTETORA, 1989 (Fig.7).
Fig. 6: Acervo MAM - Leonilson, Todos os Rios c.1989, acrílica sobre lona, 212 x 100 cm. Fonte: PEDROSA, Adriano (org). Leonilson:
truth, fiction. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2014

Em uma de suas conversas com Pedrosa, transcritas no livro, confessa que a visão do mundo/paisagem é suscitada pelo longo
cotejamento dos mapas e dos Atlas:
(…) Tem gente que vai para a natureza, se inspira e pinta um landscape. A coisa que me inspira é o mapa. Eu olho para um
atlas e aquilo é um máximo para mim. Eu fico olhando tanto para um atlas quanto para um mar. São iguais para mim, me
despertam várias coisas. Fico andando pelas estradinhas do atlas, dos guias, e é como ficar olhando para o mar ou para o
céu, para as nuvens, vindo e indo, ou para um amontoado de pessoas. Coloco muitas pessoas porque eu me interesso, mas
não vou ficar desenhando pessoas. Então desenho símbolos que são pessoas. (Leonilson, 2014, p. 110)
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Fig. 7: Sua montanha interior protetora, c 1989 Nanquim e aquarela sobre papel, 25, 5 x 18 cm. Fonte: PEDROSA, Adriano (org).
Leonilson: truth, fiction. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2014.

Outro exemplo de ficção real é o trabalho de Fabio Morais, que na 8ª Bienal do Mercosul: Ensaio de Geopolítica, criou Antilha.
Consistente de uma instalação com pôsteres fotográficos sobre painéis trata de uma visão aérea de mapas retirados de livros
(Atlas), que são seu ponto de partida e também lugar de chegada. O interesse pela linguagem vem antes de um interesse
geopolítico prévio, pois ele retira as legendas e a funcionalidade do mapa para tornar real seu território: Antilha. Como afirma
Cauê Alves:
Antilla é uma espécie de land art, uma visão aérea composta por 42 representações de territórios e mapas fragmentados. Os
atlas são organizados no chão, em forma de círculo, com um vazio no centro. Eles tratam dos mais diversos temas, que vão
da geologia, da presença da indústria química no território e da pressão atmosférica aos fatos históricos mais lembrados,
como uma espécie de estratificação oficial da nação. Não são fornecidas as legendas referentes às cores e aos símbolos, o
que faz com que os mapas percam seu significado e sua funcionalidade. O espaço vazio no centro, não representado pelos
mapas, é a Antilla real. O trabalho de Fabio Morais forma uma paisagem construída pelo que os mapas indicam e pelos
silêncios, por aquilo que eles não abordam. (8ª BIENAL DO MERCOSUL, 2011. p. 112).

Fig. 8: Fabio Morais, Antilha Bienal do Mercosul, 2009. Fonte:RAMOS, Alexandre Dias (org). 8ª Bienal do Mercosul: ensaios de
geopoética. Porto Alegre: Fundação Bienal do Mercosul, 2011.

A artista Ana Vilela Carmo elabora mapas pictóricos por meio de recortes dos mapas geográficos encontrados em livros e em
Atlas, recriando-os livremente como novos territórios perpassados por um imaginário pessoal. As cartografias são intituladas
O tesouro está aqui.
Para delimitar as vistas que extrai das representações, usa um retângulo de papel vazado que delimita e posteriormente é
recortado em pedaços, os quais serviram como modelo para as pinturas. Carmo, numa visão similar a de Leonilson, no que
se refere a concepção de que um mapa pode ser uma paisagem, enfatiza no resultado do tratamento pictórico a similitude ao
gênero de pintura. Igualmente, na pintura os meridianos, os paralelos, as legendas são perpassadas pelas velaturas, camadas
de tinta, raspagens implicadas de sensibilidade perceptiva própria da artista. Assim como, o eivado e o rebaixamento das cores
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reforçam as fronteiras dissipadas. O texto presente nas pinturas reforça a dicotomia imagética: é um mapa ou uma paisagem,
um território ou vários, uma fronteira ou uma ponte?
Fig. 9: Norte Meu (o tesouro está aqui), Ana Vilela Carmo, 2017 (Fonte: Acervo da artista)

As palavras escritas são cunhadas de maneira a constituir os rios e os mares inexistentes em territórios fictícios, com direções
poéticas para um logo ali. A escolha de telas menores (9x12cm e 10x15) e seu tratamento pictórico dão grandeza a pequena
escala. As suas delimitações não indicam um lugar do mapeamento cartesiano e sim um lugar em que a ficção se utiliza da
cartografia para encontrar sua realidade.
Outro modo de conceber o conceito de cartografia na arte é a cartogravista de Eduarda Gonçalves. Em 2011 na tese Cartogravista de céus: dispositivo de compartilhamento a artista gaúcha Gonçalves discorreu sobre a relação entre o cartógrafo e o colecionador em seu processo de criação. Ela revela que em determinado momento alguém lhe indagou: “alguém me perguntou
se eu colecionava céus, então eu disse que cartografava” (GONÇALVES, 2011, p. 196).
Quando a artista começou a cartografar não havia pensado em constituir uma coleção de céus, apenas iniciaria um projeto
singelo, entretanto constatou que todo cartógrafo é um coletor, enquanto tal reúne os documentos oriundos de suas observações. As operações de um cartógrafo, no campo da geociência envolvem levantamentos e coletas. Segundo Fernando Joly:
Redigir um mapa é primeiro juntar a documentação indispensável a uma cobertura exaustiva do território considerado: efetuar o levantamento de campo ou tratar no escritório os dados estatísticos, cartográficos ou iconográficos coletados. […] As
técnicas empregadas são as do pesquisador: Trata-se de observar, identificar, localizar, analisar, classificar. (JOLY, 1990, p. 24)

As práticas da cartografia envolvem a observação, coleta e a reunião, são ações que a artista identifica em sua produção poética como uma coleção da Cartogravistadora, como se intitula.
Embora considere que os céus que cartografou desde 2006 fossem impulsionados por um sentimento de lugar e pelo reconhecimento que a topografia de Pelotas estava inscrita em si. Em sua produção poética rendeu-se a uma geografia que a perpassava e a constituía subjetivamente, uma vez que havia residido nessa cidade até os trinta anos, naturalmente foi reunindo
materiais decorrentes de outros reconhecimentos topográficos [fotografias, recortes de jornais, poesias, escritos] que dessem
a ver a cidade por vários pontos de vista, não os reunia para representar um lugar, tampouco confeccionar mapas, mas para
constituir um espaço de olhares partilhados. Os materiais tinham sido doados a artistas por meio de um projeto propositivo
para criar uma rede de doações de imagens dos céus de Pelotas por meio de imagens, uma vez que estava morando em Montenegro e naquela época o que lhe vinha à mente quando lembrava de sua cidade natal era a imensidão celeste, que a envolvia
fortemente grande parte da cidade devido a sua planaridade. Pelotas é uma cidade localizada no pampa gaúcho, no extremo
sul do país e se caracteriza pela topografia plana. A conjunção de vistas e outros materiais fazem parte do processo da artista
que constituirá uma cartografia, nomeada pela artista como cartogravista, porque reúne vistas do céu.
O termo Cartogravista nomeia e caracteriza a experiência e os procedimentos adotados diante de um número vasto de céus em
imagens, em objetos e vídeos, reunidos por meio de registros pessoais, envios e colaborações decorrentes do projeto SEU/CÉU
e de outros movimentos. Diante das imagens de céus que multiplicavam-se em seu computador, assim como os objetos que
acumulavam em meu entorno, começou a cotejá-los, situá-los, organizá-los e mapeá-los, constituindo um acervo de imagens
e um arquivo de informações. Ela queria dar um nome ao conjunto de céus que conseguisse abarcar a relação, entre o céu, o
sujeito, o olhar e o lugar, bem como, as motivações que impulsionaram a proposição. Uma vez que, ainda que persistisse a memória de uma geografia que a atravessava e que motivava as partilhas celestes, outros fatores, intenções e questões artísticas
alargaram os sentidos da proposição.
O projeto SEU/CÉU potencializou outras partilhas de céus, consequentemente, as imagens, objetos e o vídeo doados foram
reunidos em uma exposição realizada em 2006, intitulada Cartogravistas celestes, pois partirá da premissa que, ao desejar e
vislumbrar vários céus a tornará uma cartógrafa. Nesta exposição reuniu o acervo de vistas e objetos celestes doados por di586
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ferentes pessoas. As vistas foram colocadas em gavetas fixadas às paredes (fig.10). Na entrada da Galeria havia um pedestal
com cartões de vista, com a vista do céu do seu quintal, que poderiam ser levados por quem os quisesse. A disposição das peças tinha como propósito transformar a Galeria numa mapoteca2, um arquivo aberto, em que as vistas e os objetos guardados,
estivessem disponíveis aos mais distintos olhares (fig.10).
As paredes da Galeria sustentavam as gavetas com as vistas e os demais objetos celestes (fig.10). As gavetas intensificaram
a ideia de que aquelas imagens eram guardados pessoais, que poderiam ser abertos e observados. As etiquetas que acompanhavam as peças e imagens em exposição enunciavam que, alguns céus eram de sua autoria e de outras pessoas (céu de
Alice, céu de Márcia, céu de Andréa Hofstaetter, entre outros). Na etiqueta de identificação do vídeo também constava o título
do vídeo Ceurebro e que era um céu de Chico Machado, assim como nos objetos também constava o nome do autor. O trabalho
era constituído pelas partilhas e eu era a cartógrafa que criou e produziu um espaço para disponibilizar os documentos de um
acervo partilhado.
Fig. 10: Gavetas, objetos e vídeo de céus, Duda Gonçalves, 2011 (Fonte: Acervo da artista)

A exposição desencadeou uma série de movimentos, entre esses a pesquisa de doutoramento. O acervo que lá estava ganhou
novas peças e imagens, os cartões foram multiplicados, observatórios e mirantes foram construídos, os conceitos antigos teceram outros, os referenciais foram revistos e engendrados. Naquela época, possuía 32 fotografias digitais, 6 objetos, 1 vídeo,
em 2011, quando defendeu sua tese, o acervo constou com 203 imagens digitais oriundas de diferentes doadores, lugares,
horários e datas; 1 recorte de jornal e 10 vídeos. A partir de então, criou outros dispositivos para compartilhá-los: cartões de
vista mirantes, observatórios e adesivos.
Os artistas citados aqui têm procedimentos comuns aos cartógrafos, pois ambos lidam com as plataformas de criação de
mapas, com as representações espaciais, com os conceitos, revelando como tornaram mote para a criação e imaginário artístico. Os cartógrafos mais antigos como Ptolomeu e Copérnico têm em suas projeções a representação de um imaginário
popular, relacionado a seu contexto. A partir de Mercator e a cedência de uma cartografia cartesiana junto ao peso político que
o mapa passa a carregar em diferentes procedimentos autorais é que o artista passa a dar a ver novas configurações sensíveis
e perspectivas estéticas, subvertendo as lógicas cientificistas e as lógicas objetivas que desconsideram a experiência. Na arte
podemos encontrar diferentes manifestações que concebem a espacialidade atentando aos mais diversos pontos de vista e
modos de deslocar-se pelas coordenadas de sujeitos constituídos pelo afeto, pela política, pelo social, por questões e processos que redefinem incessantemente a invenção do espaço e o discurso geográfico.
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RESUMO
Partindo do pressuposto de que “fazer é pensar” (Sennett, 2008) este trabalho aborda o processo de construção artesanal de
objetos/fetiches, tomando-os como forma de expressão artística, e destacando as relações intrínsecas entre as vivências, o
repertório de referências cotidianas e artísticas, assim como a leitura de mundo e de arte do artista. Para pensar esta produção
lança-me principalmente das ideias de agência e intencionalidade (Gell, 2005) e toma-se produção artística como um ritual
simbólico que produz metáforas uterinas, resultando na produção final dos úteros mágicos.
Palavras-chave: Processo criativo. Útero. Fetiche. Agência. Intencionalidade.
1. INTRODUÇÃO
A linha tênue que contemporaneamente diferencia a arte e o artesanato sempre foi objeto de grande interesse e curiosidade.
A retomada à uma produção artesanal e experimental enquanto prática artística remete a um caráter singular, individual e
também transformador. Richard Sennett afirma em O Artífice (2008) que “fazer é pensar”, e chama a atenção para a conexão
entre o ato de produzir artesanalmente como uma forma de aprendizado sobre si mesmo. De acordo com ele, as mãos não
devem conter o ímpeto criativo, só com elas e através delas é que a engrenagem da criação tem início, é necessário o exercício
da experimentação diário ou periódico, a arte e a expressão do artista vem deste movimento do “fazer”, as ideias só vêm com
o exercício.
1.1. A arte e o artesanato no processo criativo
Crescer num ambiente fértil, a casa de uma costureira, criou uma familiaridade por atividades de cunho artesanal ímpar. Estas
atividades se desenvolviam no limiar do artesanal e do industrial, pois, da mesma forma que dependiam de habilidades manuais e de um conhecimento prévio dos materiais utilizados, necessitava da utilização de uma máquina de costura e de alguns
objetos oriundos da indústria. Mas este não é o apelo principal deste estudo, já que ele acabou se fixando no ato de infringir ao
objeto uma expiação e não à habilidade tão apregoada por Richard Sennett em O Artífice. No entanto, é importante destacar
que foi a partir desta concepção pré-industrial do local de crescimento, que uma poética peculiar de trabalho foi estabelecida,
onde o atelier e a oficina funcionam em casa; onde criar, fertilizar os pensamentos e extravasar ideias nos materiais usando
as mãos tornou-se lugar comum. Esta combinação de criação, improviso, habilidade, artesania e curiosidade formaram um
repertório peculiar de investigações e influências.
Inicialmente, a proposta era abordar a importância da manualidade do artista em suas obras. No entanto, durante a produção
dos trabalhos práticos; aquilo por trás dos movimentos, a simbologia do que era feito, tudo isto era mais forte e relevante que
o ato manual em si, ficando, assim, a manualidade em segundo plano. Uma das possibilidades da arte é repensar ou mesmo
desconstruir nossos dogmas e reduzir a mecanização dos atos; não são mais gestos impensados e maquinais, mas gestos
dotados de enorme potência simbólica. Durante a realização dos trabalhos práticos o que passou a se destacar foi justamente
o processo de expiação que era empregado a partir dos objetos, foi a produção destes objetos fetichizados que criou a obra
de arte.
A ideia de expiação foi tomada como próxima a ideia de purificação. Nesse sentido, o momento de produção dos úteros pode
ser compreendido como o próprio processo de expiação, onde o útero real é purificado e livre de novas mazelas somatizadas.
Já a ideia de objetos fetichizados se relaciona ao conceito de fetiche no sentido antropológico do termo. Em sua definição
antropológica clássica, fetiche diz respeito a objetos entendidos como possuidores de poderes sobrenaturais, enquanto fetichismo se refere a uma doutrina ou culto que tem como base “um suposto modo de pensamento daqueles que atribuem poder
sobrenatural (e também agência e intencionalidade) a objetos inanimados” (Pires, 2009, p. 13).
Contemporaneamente a ideia de fetiche, em seu sentido antropológico, é rica quando associada à ideia de agência dos objetos
de arte de Alfred Gell. Para ele
o objeto de arte personifica os processos técnicos, e aí reside seu poder de fascinação (…). A magia está na transubstancialização do material por intervenção humana e que transcende as possibilidades de realização do espectador – o artista
como técnico oculto, e a obra, “entidade física que transita entre dois seres”, razão social entre eles e chave para um fluxo
de relações posteriores. (Gell, 2005, p. 2)

E a ideia de agência é uma forma de compreender a capacidade que os objetos têm de desencadear efeitos a partir de sua
“ação”/presença. Portanto, a ideia de objetos fetichizados trazida neste trabalho diz respeito aos objetos que em sua produção,
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realiza-se um processo de expiação ao mesmo tempo em que cria-se fetiches capazes de agir sobre a pessoa do autor. Trata-se
de objetos que ao serem criados são fetichizados, pois sua própria produção, ao ser entendida como um ato de expiação, faz
com que eles sejam imbuídos de capacidade de agência.
2. COSTURAS, INFLUÊNCIAS E ÚTEROS
Misturar a costura com o útero, com o tecido, com o corte, as linhas, os materiais; tudo isto gera novos corpos e novas manifestações, enleadas por uma mescla que produz representações dentro de um mesmo corpo. Ou seja, não vemos mais só o tecido,
só o artesanal, só o útero, vemos objetos fetiche, vemos sentimentos e expurgação, vemos beleza ou estranhamento, vemos o
ato por detrás de cada objeto já pronto. Cada ato repleto de memórias, de referências; morada da Deusa da criação, Pandora.
Trabalhar primordialmente com o tecido como base das esculturas está, obviamente, correlacionado a costura vivenciada
desde a infância. No entanto, pensar o tecido não apenas como suporte mas como material constituinte da obra, nos remete às
suas características referenciais de uso: ele veste, aquece, toca, ele está presente em nossa materialidade corriqueira. Poder
transformá-lo, de uma base amorfa e plana, numa escultura carregada de significados e significantes constitui o maior desafio
e encantamento para mim enquanto artista.
A escolha do ícone representado, o útero, também possui impressões pessoais que se manifestam de forma empírica na
execução do trabalho. Este útero carrega uma taxonomia poética, já que seu molde foi feito com base anatômica e real no
meu próprio órgão. Uma imagem real de útero encontrada na internet foi utilizada e o tamanho foi feito com base nas minhas
ultrassonografias pélvicas.
O motivo da escolha do útero, além de carregar certa literalidade ligada ao “feminino”, traz consigo também uma imagética de
criação e fertilidade, sendo paradoxal à atrofia criativa. O útero cria uma espécie de conexão com nosso ser primitivo e isso
também é feito pela artesania. Receptáculo do “novo”, de ideias e de seres, carrega consigo toda a visceralidade do “fazer
manual”.
De acordo com Joffre M. de Rezende (2004), em seu livro Linguagem Médica, o útero foi um dos órgãos que mais nomenclaturas recebeu. Na medicina grega o útero recebeu 3 denominações: métra, hystéra e delphys. Discorrei sobre a nomenclatura que
utilizei para dar nome á obra.
Hystéra foi o termo mais vezes empregado em escritos médicos, sendo encontrado em várias passagens dos livros de Hipócrates, Galeno e Sorano. Algumas palavras que derivam de hystéra histeria, histerômetro, histerectomia, histerossalpingografia etc.
Uma segunda hipótese aventada é que uterus derive de outra palavra latina, uter, que quer dizer odre (recipiente de couro
utilizado para guardar água ou vinho).
A palavra uterus foi inicialmente utilizada pelos romanos para designar apenas o útero grávido, o qual lembraria um odre cheio
de água pela presença do líquido amniótico. Posteriormente, passou a nomear o órgão, independentemente do seu estado.
Como questão pessoal para a escolha do útero como objeto de trabalho e estudo artístico, certamente os problemas de saúde
no órgão culminaram na sua escolha. Na adolescência descobri múltiplos miomas (tumores benignos formados nas fibras
musculares do miométrio). Após grande dificuldade para engravidar, consegui conceber de forma natural, porém cursei uma
gestação de alto risco de abortamento em virtude do crescimento exagerado dos miomas e de outros problemas secundários.
Após a gestação, continuei apresentando problemas pélvicos associados ao útero e já realizei um total de 5 cirurgias, necessitando de outras. Tenho endometriose, aderências pélvicas, perdi uma das trompas e possuo, pós cirurgia, o útero retrovertido.
Uma relação de amor e ódio, somatização de energias e agruras nesse que é o chacra sagrado da mulher, a mímese do conceptáculo feminino.
Afastando-nos do real, experimentamos as possibilidades diversas de fruição e criação. Estes são úteros verossímeis, não
reais! Ao olhar com um mínimo conhecimento de anatomia, veremos úteros em sua verossimilhança, discernindo que não
são e nem pretendem ser reais, apenas mimesis da anatomia feminina, carregando, cada um, uma singularidade que foge ao
embuste utópico da “arte singularidade que foge ao embuste utópico da “arte engajada”. Segundo Cauquelin
O verossímil, a doxa. O espaço que se abre diante da mimesis, o do possível, foi agora destacado, mas vai ser preciso especificar quais dentre todos os possíveis podem ser utilizados. Pois tudo o que é possível não é forçosamente acreditável: o
possível deve, portanto, ser ‘verossímil’ para que os espectadores acreditem nele. É então o verossímil que se encontra no
cerne do prazer estético proporcionado pela ficção. (Cauquelin, 2005, p. 63 e 64)

O trabalho, no entanto, não termina na representação de úteros, mas estes úteros sofrem ações diretas em sua estrutura.
Ações artesanais que emanam características simbólicas de cunho particularmente íntimos e pessoais. Cada útero demarcado simboliza a expiação de meus sentimentos momentâneos, numa forma de direcionamento da somatização psíquica destes
elementos.
Acreditando que as doenças em minha pelve têm um caráter de expurgação, criei vários úteros na intenção de trabalhar neles
elementos que tivessem correlação ao meu estado de espírito e aos significados que o órgão e suas ramificações simbólicas
590

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

carregam. Intervindo nos moldes prontos, canalizando as energias neste processo, fantasio que meu útero se livra das doenças
somatizadas.
Estes objetos tornam-se, então, uma espécie de amuletos. Importante ressaltar que a conotação de amuleto, neste caso, não
carrega cunho religioso, mas poético. O próprio ato de infringir ações diretas ao órgão representado, carrega muito mais simbolismo no processo do que nos objetos finais. É este processo que interessa, é neste fazer que mora a força visceral e intuitiva
do homem e do artista. Esse exercício da perda de controle no processo artesanal do objeto de arte nos retoma ao prumo e
emerge uma potência metafórica e lírica, corroborando a manifestação sensível da ideia, rompendo clichês e construindo
novos mundos.
As ações imperativas no objeto carregam em si metáforas do cotidiano. Pode-se dizer que todo o processo de criação deste
trabalho soa como uma catarse aristotélica, onde as intervenções feitas assumem papel de traumas dolosos aplicados ao
objeto com o intuito de infringir a ele tudo o que eu estaria sentindo e/ou projetando no meu próprio órgão, purgando essa
questão e tornando-a consonante.
O importante é a segunda etapa, onde ocorre a criação das minhas metáforas uterinas, é aí que ocorre a catarse. Para Blier
Do ponto de vista psicológico, essas obras estão ligadas às adversidades e aos medos gerados pelo mundo em que vivemos,
um mundo marcado por contingências e acontecimentos pertencentes a um universo desconhecido. São obras que expressam todo o espectro de emoções vivenciadas pelo ser humano, independentemente de sua situação social e econômica ou
sua história pessoal. (Blier, 1995, p. 39)

Os úteros já prontos eram guardados, algumas vezes o “estoque de úteros” ficava vazio, então o expurgo já acontecia desde
a produção do órgão base, da matriz. Eles ficavam guardados prontos para serem “usados“. A chave para ocorrer a produção
artística eram as situações em que se julgava necessário expurgar ou organizar sentimentos e lembranças ruins e confusas ou
grandes alegrias, como o nascimento de um filho. Esta tornou-se a parte melancólica mais íntima e expurgadora, mas também
organizadora do processo, dando sentido aos diversos sentimentos.
2.1. Os Úteros Fetiche
Antes de correlacionar os úteros aos objetos fetiche, julgo importante citar algumas definições presentes no artigo, onde sublinhei as partes mais importantes, em negrito está a parte que considero e elo entre os úteros e os objetos fetiche. Segundo
Pires
Quando algo é criado, modelado ou organizado, a força criadora da ação que modela esta coisaA fica nela. Tal força atrai
energias eficientes mesmo depois que o ingrediente tenha sido retirado de seu corpo vivo (a árvore, p. ex.), sua história o
torna um vetor de virtudes. “Os ingredientes são restos de eventos, de objetos ou de corpos vivos […] escolhidos para evocar
certos tipos de energiaB de realização de algo, certos efeitos desejados, certas intenções que animam seus utilizadores” (De
Surgy, 1994, p. 54-55). […] “Fetiches sem fetichismo não são suficientes”, afirma o autor, argumentando que as virtudes naturais das coisas são apenas o preâmbulo para que se possa agir com elas; é necessário “certo tipo de manipulação intencional do objeto ou de relação com o objeto”C (ibid., p. 72). É o tratamento ritual que possibilita uma comunicação íntima capaz
de obter os efeitos mais importantes dos fetiches.D Os fetiches (bo e vodu) possuem uma potência própria a ser manipulada
pelos seus especialistas, potência que impõe uma significação ao conjunto através de rituais que fundem ingredientes criando um meio de acesso ao sobrenatural. O fetiche se torna objeto de sacrifícios dedicados a uma força que é independente de
sua materialidade tangível, uma força da qual é o prolongamento no mundo sensívelE (idem 1993, p. 118-119).
Novidades são criadas por mestres experientes através de fórmulas canônicas, ou seja: alguém, morto ou vivo, precisa dar
sentido ao conjunto do objetoF para colocá-lo em contato com a potência sobrenatural em jogo. (Pires, 2009, p. 107 e 108.
Grifos do autor)

Abaixo discorrerei um pouco sobre cada frase sublinhada:
A – “a força criadora da ação que modela esta coisa”
Esta força criadora da ação que modela os úteros, no momento das metáforas e da catarse, é que tomaram corpo e papel
principal nesta pesquisa artística. O ato de utilizar os úteros como órgãos de expiação, num ritual de criação análogo ao misticismo, coloca-os em segundo plano, a força da criação passa a residir neste objeto depois de feita e é nele que reside agora
o simbolismo daquela ação, ele foi fetichizado.
B - “Os ingredientes são restos de eventos, de objetos, […] escolhidos para evocar certos tipos”
Em cada “ritual de criação”, eram utilizadas coisas aleatórias para intervir nos moldes Mas é claro que os objetos utilizados
tinham relação com o sentimento a ser canalizado ou organizado naquele objeto. Em dias que a dor no órgão afligiu, o molde
foi amarrado bem forte no intuito de fazer-lhe estancar a dor. Esta relação poderá ser vista também no onde a criação dos
objetos é abordada.
C - “’…é necessário “certo tipo de manipulação intencional do objeto ou de relação com o objeto’”
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Essa manipulação intencional é feita de forma ritualística nesta produção artística em questão, já que cada escultura produzida era feita sob a ótica de uma espécie de purga energética. Esse caráter atrelado e conferido ao ato é que torna toda a
composição um ritual e os seus úteros em fetiches.
D - “É o tratamento ritual que possibilita uma comunicação íntima capaz de obter os efeitos mais importantes dos fetiches.”
Justamente por entender esta produção em um sentido ritual, que a ação transforma as esculturas em fetiche. Aquela energia
que poderia somatizar-se no chacra raiz, na pelve e em no útero, era lançada sobre aquele molde do órgão, no mesmo tamanho,
réplica, mimesis. Estas ações acabavam somatizando na escultura uma potência própria, aquela carga energética ficava retida
ali, com uma espécie de poder mágico.
E - “O fetiche se torna objeto de sacrifícios dedicados a uma força que é independente de sua materialidade tangível, uma força
da qual é o prolongamento no mundo sensível Considerando que os úteros não foram feitos com uma intenção puramente estética ou puramente artesanal e possuem cunho simbólico extremamente relevante, eles não são objetos utilitários, tampouco
objetos para deleite e apreciação. Eles podem ser entendidos como o prolongamento do mundo sensível de quem os fez.
Entendê-los e tomá-los como prolongamento diz respeito ao próprio processo de fetichização.
F - “alguém, morto ou vivo, precisa dar sentido ao conjunto do objeto “
Os úteros só se tornam simbolicamente fetichizados porque neles foram aplicadas ações com caráter ritualístico com o objetivo, consciente ou não, de dar sentido a todas as experiências pelas quais passei e ainda passo.
3. CRIAÇÃO E EXECUÇÃO
Levando-se em conta que um fetiche é um objeto dotado de poderes sobrenaturais que lhe foram atribuídos intencionalmente
por alguém, os úteros produzidos neste trabalho podem ser vistos como tal.
A produção deste trabalho prático se desdobrou de uma forma que alguns aspectos em comum com a produção de objetos
fetiche foram se delineando.
A agência não é definida por atributos biológicos, é relacional, o que interessa não é o que o agente é, mas onde ele se encontra numa rede de relações sociais: Tudo que é necessário para que paus e pedras tornem-se agentes sociais no sentido
que postulamos é que haja verdadeiras pessoas/agentes humanos ‘na vizinhança’ destes objetos inertes, não que eles sejam
biologicamente pessoas humanas em si mesmas” (Gell, 1998, p. 123).
Um objeto pode ser um agente: uma obra de arte causa efeitos sobre seus espectadores, um campo minado age sobre um
espaço e as pessoas que o atravessam. Mas, neste sentido, pode ser apenas um “agente secundário”, pois não possui intencionalidade. Agentes primários são seres com intenção, agentes secundários são aqueles a partir dos quais os agentes
primários distribuem sua agência, projetando-a sobre tais objetos que se tornarão índices de sua intencionalidade, parte de
sua pessoa distribuída (Pires, 2009, p. 97)

No processo, os úteros tomaram a forma simbólica dos paus e pedras ditos acima, onde o artista faz o papel de agente primário, projetando sobre os órgãos de tecido a agência da purificação de sentimentos ruins ligados à minha pelve. Pires (2009), em
sua pesquisa, declara que agência, de acordo com Gell, é a possibilidade de dar início à sequências causais em determinado
objeto por motivo de desejo ou de maneira intencional. Não são atos vazios de significados, mas carregam intenção simbólica
semelhante a este processo criativo, por isso a analogia destes úteros aos fetiches. Ao produzir os úteros, estou agindo sobre
eles, construindo o objeto e o fetiche ao mesmo tempo, não se trata de um objeto que já estava dado, mas de um objeto que
também foi construído.
A intencionalidade se refere ao que eu me propus a fazer nestes úteros, estes objetos/fetiches estendem a minha intencionalidade, funcionando como uma espécie de mediadores.
3.1. A produção das Metáforas Uterinas
Os úteros são feitos à mão, cortados um a um, de forma vagarosa e intimista. Porém, é na segunda etapa, onde são criadas as
metáforas uterinas, que reside a importância do processo, é nela que ocorre a catarse, onde ocorre a agência e intencionalidade que conferem aos objetos o caráter fetichista.
A catares acontecia quando eu direcionava minha carga emotiva e rememorativa aos objetos com a intenção de expurgar ou
organizar os sentimentos e as lembranças ruins ou confusas. É nesta etapa onde os objetos fetiche são criados, não os moldes
do útero em si; mas o processo sobre eles cria um objeto final, um útero expurgado e dotado de intencionalidade, conferindo-lhe um místico poder de levar em si as agruras de um órgão real. Ao agir sobre eles, constrói-se um objeto e um fetiche ao
mesmo tempo, conforme dito, não se trata de um objeto que já está dado. Este movimento de expurgar e organizar dá sentido
a diversos sentimentos. A intencionalidade das ações se diferem da casualidade, a origem da agência praticada está na intenção, que é transportada por estes objetos. Sendo assim, eles tornam-se simbolicamente úteros mágicos, objetificando uma
série de relações numa forma visível, tornando-se índice da minha agência.
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O material base é o algodão cru, também conhecido como lona crua ou lonita, dependendo da sua gramatura. Foram utilizadas
2 gramaturas médias (255 g/m2 e 350 g/m²), para que o tecido tivesse maleabilidade suficiente para ser manipulado sem esgarçar, desfiar demais ou rasgar. Não foi necessário o uso de estofo nos úteros, o preenchimento foi feito com acrilon, porém
numa quantidade em que o recheio não se expandisse em demasia, o que acarretaria numa deformação do objeto.
A produção ritualística dos úteros fetiche seguiu aproximadamente a uma periodicidade semanal. Já que o elemento “tempo”
não era o fator principal nas reflexões teóricas, não houve uma preocupação em produzir um grande números de matrizes
uterinas. O elemento “expiação e somatização” de agruras era o objeto real de curiosidade e impulso criativo.
A repetição das matrizes, feitas com base no próprio órgão, pode ser vista não só como uma tentativa de personificação de
uma memória geracional e afetiva, mas também pode assumir uma forma de (re)construção simbólica do útero real no intuito
de conferir a ele novamente características férteis e saudáveis; mas esta reconstrução também pode ser lida como negativa
através da tentativa de construir um órgão de despejo, o qual serviria apenas para ser receptáculo das mazelas da minha Caixa
de Pandora. Este útero adsorveria as energias e sentimentos de expiação e reteria nele aquilo que não seria admitido para o
órgão real. Uma relação de amor e ódio. Esta última leitura enfatiza muito mais a relação de “ódio”.
Útero de Miçangas:

A junção entre o interno e o externo é mostrada pelas miçangas miomatosas, leitura lúdica de um útero repleto de miomas
(tumores benignos na parede do útero, geralmente apresentados sob forma de círculos), exteriorizadas de forma exagerada,
porém organizadas afim de direcionar as energias para o objeto e não para o meu órgão.
A intencionalidade parte de quem o faz, já que para Gell, esta é uma característica humana e não atribuída a objetos.
Gell, entretanto, não discute a atribuição da agência a ídolos em termos de sua realidade, sua ontologia, mas em termos da
estrutura da atribuição, que para ele se expressa de modo fractal: há congruência estrutural entre interno e externo, não há
oposição entre ego e sociedade, partes e todos, singular e plural, não há uma superfície oposta a um cerne interno primário,
apenas passagens entre dentro e fora. A mente, de onde emergem as intenções, pode ser pensada como uma série de estruturas relacionais concêntricas, que desde seu âmago interior até suas relações externas têm agência (Gell, 1998, p. 140-141;
147-148). (Pires, 2009, p. 99)

Observação: No útero “miçangatoso” foram costuradas miçangas a mão em toda a estrutura.
Útero Que Tudo Vê:

Este útero soa como um deboche às 5 cirurgias realizadas na pelve, dezenas de ultrassonografias e algumas ressonâncias
adentrando uma pelve de maneira inconveniente, num local que deveria ser da ordem do privado, mas que está sendo observado o tempo inteiro.
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Os olhinhos colados com cola quente sobre a matriz não foram ornados de forma improvisada ou aleatória, mas seguiram critérios
pessoais e simbólicos carregados de significado. Mesmo que possa parecer que os objetos utilizados para trabalhar nas matrizes
uterinas fossem aleatórios ou desarticulados, cada um deles e a forma como foram aplicados, revelam um pouco de pessoalidade
e ratificam a idiopatia hysterimental. Cada escolha ocorreu de forma singular e significante entre artista, história, influências
visuais e teóricas e certa força sobrenatural, mesmo que isenta de caráter literal. O imprevisível nas ações de “ornamentação”
das matrizes/moldes foi induzido por certa potencialidade do próprio útero de funcionar como um fetiche, onde os atos de
expurgação atualizam esta potência através de uma consagração ritual.
O Útero Encerado:

Este útero era brilhante e radiante, tal qual uma menarca, um útero recém chegado ao apogeu da fertilidade. Foi coberto de
cola branca e passando em glíter vermelho, encarnado como a cor do rubi, sanguinolento, vivo. O processo de enceramento
foi feito através do derretimento de parafina e mergulho da matriz já com o glíter seco, dentro da panela contendo a parafina
derretida. Seria um processo de encapsulamento ou enrijecimento que agrega à historicidade do órgão um devir e potência
simbólicos que emanam certa valorização das matérias utilizadas no processo. A cera, o vermelho, o resultado final deste objeto. O enceramento do útero com glíter foi uma espécie de atualização de uma potência que o objeto já continha; ele já estava
impregnado de material, já tinha sofrido intervenção humana. Não terminou com a fixação do primeiro evento (colagem do
glíter) e dos primeiros valores (só este primeiro ato já emanava intencionalidade que conferiam agência ao objeto primordialmente), mas com a atualização de uma potência já previamente dada ao objeto no primeiro “ato”.
“Goldman entretanto afirma que fazer o santo não é exatamente um processo de produção de divindades, ao menos não no sentido estrito, pois seus informantes afirmam que no candomblé se adora a natureza, as coisas do mundo: pedras, por exemplo,
não foram feitas pelo homem. Mas adora-se a natureza porque ela está impregnada com uma energia divina que permeia tudo,
a mesma força dos orixás que criaram o mundo, o axé (versão de mana, para simplificar). Porém, esta energia não está difusa,
distribuída por igual no mundo, concentra-se em certos objetos, pessoas, lugares onde o axé converge fortemente. Há técnicas
para convergir esta força em algo, técnicas que efetivamente fazem o santo. Ainda que já existisse enquanto virtualidade, esta
ou aquela divindade específica é feita, sim, por alguém, por meio de um processo ritual que constrói uma atualização peculiar
de um orixá em um objeto material (geralmente uma pedra, otá) e na cabeça do iniciado.” (Pires, 2009, p. 103)

A energia sagrada do ato encontrava-se concentrada nos úteros metamorfoseados antrópicamente. Os sentimentos, que antes
se encontravam virtualizados, são condensados nos úteros através de um processo ritual que constrói uma atualização peculiar de um sentimento em um objeto material, o útero.
Logo, cada processo de criação e produção deste trabalho pode ser lido justamente como uma forma de “fazer” essa “energia”.
Ou seja, este processo de produção pode ser visto como análogo ao processo ritual de fazer o santo.
O Útero Flambado:

Nesta última imagem, o útero jaz sem a trompa esquerda, tal qual o útero real. Assim como este, que perdeu sua trompa após
processo de purificação, o meu perdeu sua trompa após cirurgia para “limpar” os miomas.
Flambar é o mesmo que desinfetar aparelhos sanitários por meio de chamas produzidas pela queima de álcool. Este útero foi
embebido em álcool de depois queimado, num rito de desinfecção, de renascimento das cinzas, onde o fogo assume o papel
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de limpeza, de expurgo. Ele se torna algo que já era, assentado como objeto dotado de potência pré existente, carregando não
só historicidade, mas também devir. De acordo com Pires
[…] um fetiche “feito” não se limita a ele mesmo, sua agência necessariamente está vinculada não apenas ao espírito, à força
que nele habita, mas também a seu utilizador (e de alguma maneira também ao sacerdote que o consagrou). O fetiche pode
ser entendido separadamente, como um mediador, mas na prática, ele só opera quando seu “dono” participa dele, há contiguidade entre utilizador e objeto, entre pessoa e coisa. É o conjunto que age no mundo. (Pires, 2009, p. 106)

Dentro dessa lógica, pode-se dizer que consagrei estes objetos, os sacralizei, tornando-me sacerdotisa de uma arte simbólica.
Por outro lado, tanto eu quanto o expectador do deste trabalho podem ser entendidos como utilizadores, pois sacerdotisa me
fiz somente enquanto encontrava-me imersa no ritual do fazer artístico.
O gesta fértil:

O molde foi coberto por musgo no intuito de aludir à fertilidade da terra, celebrando o nascimento de um filho em meio ao
caótico estado do órgão.
Os filhos que não tive:

Este útero foi colorido com sangue menstrual, depois lavado, após secagem foram costuradas bonecas que representam os
filhos que não vieram em virtude de um órgão despedaçado em mazelas.
Ele sangra, mas também floresce:
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Este útero representa a dualidade do órgão e do processo, a relação de amor e ódio; as dores e as delícias da gestação, da
maternidade.
Tantos úteros, diferentes ações, diversas leituras, processos e rituais líricos, cuja sobrenaturalidade fragmenta-se sob a forma
de indumentos irreais.
Na cosmologia ewe, a existência terrena é fruto de uma materialização de eventos concebidos nas entranhas da terra, no
mundo da origem, mundo pré-natal. O movimento que leva da potência ao ato, o mesmo que move o sol para dentro e fora
do ventre terrestre a cada dia e noite, corresponde a um dinamismo de forças, a um sopro espiritual cósmico que veicula
as palavras criadoras emitidas pela boca da terra (De Surgy, 1993, p. 114-116). Os fetiches (especialmente os vodu) seriam
objetos que agem como uma espécie de buraco, dando acesso a esse mundo invisível, subterrâneo e sobrenatural, donde se
chega aos princípios universais de existência e organização do mundo. O acesso ao mundo das origens, função dos fetiches,
ocorre pelo atiçamento ritual de fragmentos de corpos e objetos impregnados de um sopro terrestre que permite a relação
com o sopro espiritual. O sopro espiritual vem do mundo das origens, é parte do universo invisível de onde germinam nossas
experiências, universo que é fonte originária de nossas ações e ao qual respondemos mais ou menos passivamente (ibid.,
p. 125-127). Todas as coisas estão embebidas do sopro terrestre que é continuação do sopro originário: sopro então é uma
potência que existe em tudo e que se misturada com arte pode afetar outros sopros, criar atmosferas favoráveis a certas
realizações. É mana, portanto. A ligação entre os sopros é a comunicação entre o mundo pré-natal, onde estão os germes
das experiências terrestres, e o plano das manifestações, o mundo vivido; é o dinamismo através do qual a natureza passa
das possibilidades ao ato, uma energia de realização (idem 1994, p. 66). Por manipularem esta ligação, fetiches estão na
zona fronteiriça entre realidade perceptível e além. (Pires, 2009, p. 107)

De acordo com esta visão, os fetiches atraem as energias pelas quais têm afinidades. Tendo estas energias agrupadas e concentradas em si, concebendo-lhes determinado caráter mágico e sagrado, estes úteros tornam-se artifícios através dos quais
buscaria-se uma espécie de proteção e de livramento das mazelas existentes na pelve. De posse destes fetiches, os úteros, eu
teria o poder de manobrar fluxos de situações, manipulando-as de acordo com os interesses próprios. Através destes objetos,
a possibilidade de modificar o próprio destino seria uma possibilidade.
4. CONCLUSÃO
Muitos dos conceitos aqui apresentados só se tornarão claros durante a fruição da própria obra, na presença da mesma, pois
este tipo de discurso pode ser etéreo. Procurei juntar todos os elementos que se fizeram recorrentes nesta produção. A ideia
de agenciamento se torna recorrente aqui também, mostrando que estas relações de proximidade e distância, concretizadas
durante a produção dos objetos fetiche, estendem-se para além da produção artística, deixando em aberto uma experimentação e uma produção contígua e de leituras e experimentações múltiplas.
Estabelecer uma conexão simbólica entre esta produção e os objetos fetiche é falar de historicidade mais que da agência.
Porém, minha historicidade não é da ordem do contingente; estes objetos não foram frutos de uma criação casual, estes
úteros tornaram-se locus materiais da junção de valores, influências e história pessoais; eles carregam tudo isto, nada é
arbitrário, mas tudo se fez necessário. Este processo de produção é a construção do fetiche e o “encontro” de questões,
dilemas e desafios pessoais. Estes são elementos chave para entender a vida e a agência da criação destes objetos como
fetiches, onde vivências conferem não só um valor particularmente simbólico a eles, mas também a materialização da memória de uma relação dicotômica com o meu útero. Neste momento, os objetos não são apenas úteros, mas índices, onde
se ratifica a contiguidade entre o evento e a matéria na qual este acontecimento se objetifica. O valor que lhe foi atribuído
é transcendente.
Encontrar valor nos úteros e estabelecer uma relação de apropriação e objetificação com eles, separa-os do lugar ao
qual fazem parte, reinserindo-os num cenário novo e metafórico. Estes valores não residem apenas na junção da minha
intencionalidade á materialização do objeto final, mas são recriados a cada fruição, de acordo com cada um que aprecia e
visualiza a obra. Reapropriando-os de acordo com suas influências particulares, cada pessoa cria uma relação exclusiva
com o fetiche. Esta singularização de valores num objeto que materializou eventos, faz dele um fetiche. O que vem à tona
é a relação com o corpo, com o útero. O processo artesanal foi apenas um meio encontrado para elaborar essas e outras
questões que são, obviamente, muito mais profundas e por isso mesmo são potencialmente mais interessantes a se pensar. A arte não mora no fazer manual, como tanto insistia, mas este “fazer” pode carregar inúmeros significados, inúmeras
leituras. Muito embora não seja a única maneira de denotar caráter artístico a uma obra, as ações manuais aplicadas na
sua produção podem lhe conferir uma pluralidade de leituras, de simbolismos, de experiências. O objeto passa para uma
categoria secundária, onde a ação aplicada assume um papel ritualmente artístico. Toda a obra assume um dimensão autobiográfica, onde um confronto obsessivo com o corpo fica aparente e emoções dicotômicas tomam forma, do particular
para o público, do interno e sensível, para o externo e exposto. O suporte e os materiais de trabalho utilizados ajudam a
dar forma à este processo e têm também sua importância simbólica. Muito embora a intenção tenha sido representativa,
alguma forma de abstração pode ter sido emanada indiretamente, pois quem não conhece a anatomia de um útero, verá
um amontoado de material e tecido, uma substância amorfa e sem literalidade, traduzindo uma iconografia híbrida, no
limiar da abstração antropomórfica.
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A arte vai além da habilidade ou do sensível, ela é um conjunto intangível, fragmentando, mas que necessita nos tocar e nos
fazer sentir.
“Não sentir nada é não ter trabalhado o suficiente.” (Bourriaud, 2009, p. 113)
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RESUMO
Este artigo compõe parte da tese TomosGrafia – o corpo entre a ciência e a gravura. Trata da imagem técnica visual da radiologia, em especial a Ressonância Magnética (RM) salientando as possibilidades de produção e recepção da imagem radiológica
para o estudo do corpo entre a ciência e a gravura como uma iniciação objetivamente metodológica. Referencia os fundamentos da radiologia em R. B. Gunderman e na análise fotográfica em A. M. Mauad e R. H. Monteiro. Em Didi-Huberman, da relação
entre o que vemos e o que nos olha estabelece a análise crítica. A metodologia usada é de natureza qualitativa valendo da
pesquisa bibliográfica e narrativa, para as imagens radiológicas e à poética em gravura, respectivamente.
Palavras-Chave: Imagem Técnica da Radiologia, Ressonancia magnética, Gravura
ABSTRACT
This article makes up part of the thesis TomosGrafia – the body between science and engraving. This is the image visual
technique in radiology, magnetic resonance imaging (MRI) underlining the possibilities of production and reception of radiological image for the study of the body between science and engraving as an objectively methodological initiation. References
the fundamentals of Radiology in Richard b. Gunderman and photographic analysis in Ana Maria Mauad and Rosana Hório
Monteiro In Didi-Huberman, the relationship between the beholder and what looked on the critical analysis. The methodology
used is of qualitative nature worth of bibliographical research and narrative, to the radiological images and poetic in engraving,
respectively.
Keywords: Image Technique in radiology, Magnetic Resonance, Engraving

Este artigo faz parte do conjunto de estudos realizados sob o título TomosGrafia, o corpo entre a ciência e a gravura, no doutorado em Artes e Cultura Visual da FAV-UFG da linha de Poéticas em Gravura, sob orientação do Professor José César Teatine
de Souza Clímaco.
Trato a imagem técnica visual da radiologia, em especial a Ressonância Magnética (RM) como uma iniciação objetivamente
metodológica, salientando as possibilidades de produção e recepção da imagem médica para o estudo do corpo entre a ciência
e a gravura e a experimentação em poética gráfica advinda disso. Seguem as orientações de Ana Maria Mauad em possibilidades de análise de Imagens Fotográficas (2004) e R. H. Monteiro (2005) e de Richard B. Gundermam (2007) em Fundamentos
de Radiologia em especial sobre técnicas de Imagens (2007). Em Didi-Huberman, (2010) da relação entre o que vemos e o que
nos olha em imagens da ciência e da gravura.
Fig. 1 e 2 - Detalhes de Exames Radiológicos

Clínica da Imagem, Goiânia, 2008
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A primeira máquina de RM recebeu os nomes de “Indomável” por causa das dificuldades enfrentadas para a conquista do aparelho e de “Cubo Gigante” em razão de suas características visuais. (Gould, 2011). E foi em uma máquina semelhante a esta
que, no ano de 2008 realizei uma série de exames diagnósticos. Desde 2009 decidi trabalhar com a arte e a ciência radiológica
por meio dos exames de Ressonância magnética. A partir daí tenho realizado uma série de Gravuras chamada “TomosGrafia”.
E tem sido em gravura que tenho pensado o corpo entre a ciência e a arte.
Quando escolhi a gravura como lugar da minha proposição poética a partir das minhas próprias imagens da radiologia, em
geral, e, em especial, as Ressonâncias magnéticas da coluna e do cérebro já compreendia o caráter diagnóstico das imagens
radiológicas e os motivos de tê-las comigo. E da mesma forma já entendia o caráter poético da gravura. Mas detalhamentos
me eram velados. E procurava a “transparência” plausível de ambas.
Tive o entendimento de que se fazia necessário organizar, selecionar e classificar os diversos tipos de imagens radiológicas
que possuo e que me permitiram e permitem prosseguir rumo a outras reflexões. Confesso a carência de conhecimento
acerca das particularidades e parcialidades diagnósticas de cada exame radiológico pois não é esse o foco da pesquisa.
Mas, foi viável distinguir, selecionar, catalogar e classificar de maneira visual frente a ciência radiológica a favor de uma
compreensão dos modos de produção e recepção das imagens, pois deles fiz seleção para meu trabalho poético e a reflexão consiste em uma das tarefas que me dedico realizar acerca do corpo entre as imagens técnicas visuais da ciência e da
gravura.
Pude observar que a grande quantidade de artistas contemporâneos que em seus trabalhos poéticos relacionam com a imagem radiológica pode ser vista nos estudos da pesquisadora e professora Dra. Rosana Hório Monteiro que muito me auxiliaram, porém não configura este o meu empenho aqui.
Neste artigo o objetivo consiste em analisar a imagem técnica da radiologia em produção e recepção e, fazer um recorte especial em Ressonância Magnética (RM) como imagem da ciência e pensar a sequente relação entre esta e a gravura, cujo eixo
se estabelece sobre o corpo.
Não possuo um único modo de envolvimento com o objeto, o corpo em imagem, pois o mesmo se apresenta polifônico, além
de aberto e hibrido quando isso diz respeito às imagens visuais. De forma analítica e crítica, a imagem radiológica está
sendo observada como uma coleção de imagens, fotográficas, da cultura material científica da medicina diagnóstica. Como
imagens técnicas visuais contém polifonia intertextual entre legendas textuais e imagens gráficas em sua apresentação.
Sendo assim, as imagens da radiologia possuem dimensões temporais, visuais e técnicas que dialogam com o verbal e não
verbal a partir do princípio da intertextualidade, conforme sugestão de análise fotográfica de imagens técnicas em Mauad
(2004).
A imagem radiológica se baseia em um mediador tecnológico que parece ser não tão indomável como antes, que produz imagens cuja recepção das mesmas se dá entre os agentes em campo de sentido hermenêutico, simbólico e apresentam-se como
sinal de verdade entre os mesmos. De caráter transdisciplinar, as fotografias radiológicas possuem mensagem significativa,
diagnóstica, que processa com os sujeitos envolvidos na construção da mesma. Elas atuam em comunhão com os atores
sociais como testemunho da história cultural humana na área da medicina diagnóstica, radiológica e da cultura visual como
documentos e monumentos desta.
Gunderman em Fundamentos da Radiologia (2007), afirma a existência de um circuito social entre paciente, médico e técnicos
em que os mesmos, agentes, interpretes e receptores da imagem estabelecem uma relação envolvente de sentido e significado para da vida. O papel desempenhado pela Radiologia vem cada vez mais ampliando as possibilidades de desvelamento do
corpo vivo pela imagem.
Quanto precisamos saber o que está ocorrendo por sob a pele, é ao departamento de radiologia que geralmente nos encaminhamos. (Gunderman, 2007, p. xiii)

O intuito da radiologia é de ver o corpo humano em sua interioridade estrutural morfológica e funcional e a participação tecnológica coopera com a ciência médica para obter imagens do humano especialmente em vida. Lembrando que as estruturas
anatômicas visualizadas vivas “do coração, do cérebro, dos intestinos e dos outros órgãos é radicalmente diferente da morfologia depois da morte”, afirma Gunderman (2007, p. xiii). Mas existe uma considerável transparência/opacidade em imagens
técnicas (inclusive os exames de RM) que metodologicamente, segundo Mauad (2004, p.22), podem ser observados a partir
dos dois elementos importantes sobre as imagens técnicas: a sua produção e a sua recepção.
1. QUANTO A PRODUÇÃO DAS IMAGENS TÉCNICAS DA RADIOLOGIA
É possível remontar um pouco da história da imagem visual diagnóstica, na lembrança de que, a primeira imagem do corpo
humano foi o Raio X, que passou a ser utilizado desde sua descoberta pelo físico alemão, Wilhelm Conrad Roentgen em 22 de
dezembro de 1895, com a imagem da mão de sua esposa Bertha Röntgen.
Afirma poeticamente Monique Sicard (2006, p.11), em Fabricas do olhar, no texto Radiografias, que o processo de estudo do
paciente transfere da observação para a visualização de imagens.
POÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN

599

Pela primeira vez, o olho acedia ao interior do corpo vivo. Pela primeira vez, a máquina de visão via melhor do que o olho
humano: a chapa sensível fotográfica captava à distância raios invisíveis… (Sicard, 2006 p.209)

E completa:
A imagem da mão anelada enquadrada como uma simples “vista”, abria caminho para um diálogo entre o real e a máquina
produtora de raios. (Idem).

Lembrando ainda que, o raio X foi utilizado por cerca de 60 anos como único método no final do século XIX até meados do
século XX e que seguiu outras conquistas científicas:
O escaneamento isotrópico foi introduzido em 1950 e o ultrassom nos anos 60. A TC foi desenvolvida na década de 70 e a
imagem por Ressonância magnética (IRM) nos anos 80. (David Sutton, 1996, p.1).

Com estes métodos de obtenção da imagem radiológica, historicamente inseridos, permitem análise da Produção de Imagens
da Radiologia em ângulos distintos. Advoga Gunderman, (2007: 3s), acerca de três modos de produção das Imagens radiológicas. A primeira por transmissão de energia, a segunda por reflexão de energia e a terceira por emissão de energia.
A Produção das Imagens por Transmissão de energia, como o Raios X e a Tomografia computadorizada, estão na dependência
das densidades dos corpos para que possam ser visualizados:
Em ordem decrescente de densidade, as principais densidades visíveis na radiografia são, metal, osso, água (incluindo tecidos moles como os músculos), gordura e ar… a densidade e a espessura são fatores a serem considerados na avaliação do
grau de opacificação encontrado na radiografia. (Gunderman, 2007, p.3).

O método do Raio X segundo Sutton (1996, p.3), pode penetrar em materiais que não transmitem luz visível. Durante a maior
parte do tempo da história da radiografia, a imagem radiológica concentrava-se em uma única etapa de detecção da imagem
e a exibição das sombras, “esquiagrafias”, do grego, “quadro de sombras”, por apresentarem os registros anatômicos à medida
que fótons passam através do corpo. (Gunderman, 2007, p. 3s). Mas, outros autores como Sutton (1996, p.1), faz sua análise
da produção da imagem a partir do uso de radiação ou não e ao grau de periculosidade.
A Tomografia, outro método de produção de imagens através do raio X foi desenvolvido no uso clínico por um médico Britânico Godfrey Hounsfield em 1972. É uma variação do método do raio X simples que permite que cortes radiográficos teciduais
sejam obtidos. Durante a exposição do raio X, o tubo de raio X e o filme de raio X são movidos em direções opostas, de forma
a produzir o equivalente a um corte (secção) do corpo pelo raio X. Secções corporais múltiplas podem ser obtidas em uma
única exposição. A técnica é usada principalmente para exames do tórax; todavia, também é usada para ossos e outras áreas.
(Gunderman, 2007, p.9).
Na produção de Imagens por Reflexão, a ultra-sonografia é a modalidade radiológica realizada por meio de diferenças acústicas. Afirma Gunderman (2007) que o emprego do som como meio de “visualização” pode ser exemplificado com a natureza do
morcego que faz uso do deslocamento do ar para se locomover, bem como as navegações. (Gunderman, 2007, p.11)
Explica o autor,
O uso de ondas de som como meio de diagnóstico clínico data, pelo menos, de antes da época de Hipócrates, que reconheceu a importância do som do ar e dos líquidos que fluem através do tórax, que hoje, em dia denominamos “ruídos adventícios. (Gundeman, 2007, p.11).

E o autor explica que a produção clínica começou no ramo da cerveja, no século XVIII, cuja percussão era utilizada para avaliar
o volume de cerveja que havia nos barris. Na medicina detectou que a percussão dos sons estava para o encontro de problemas no abdômen distendido e nos pulmões. (Gundeman, 2007).
Por reflexão de energia, as ultrassonografias e suas especificações de visualidade:
Do ponto de vista clínico, o uso do som como meio de visualizar as estruturas humanas exigiu inovação significativa na
tecnologia, especificamente, ou seja, a produção de sons e a recepção de ecos que permitiriam a construção de um quadro
bidimensional ou tridimensional… O fato de não utilizar radiação ionizante torna este método especialmente bom para o
imageamento da pelve da paciente que está, ou poderia estar, grávida. (Gunderman, 2007:11).

A terceira modalidade que o autor apresenta é a produção de Imagens por Emissão.
… incluem a Ressonância Magnética e a Medicina Nuclear. A Rm não utiliza radiação ionizante, gera imagens com a utilização de um campo magnético…, enquanto a Medicina Nuclear pode ser usada radiação ionizante. (Gundeman, 2007, p.15).

Segundo o autor as distinções entre Ressonância Magnética e Medicina Nuclear são:
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A RM cria imagens diferenciando as propriedades magnéticas nucleares dos vários tecidos, uma propriedade muito diferente da densidade atômica simples… enquanto a Medicina Nuclear descreve tanto a morfologia anatômica quanto a fisiologia…
embora a RM também possa produzir informações funcionais sobre os tecidos. (Gunderman, 2007:15).

O fenômeno da Ressonância Magnética foi descoberto na década de 40. “A primeira imagem bidimensional de um corte do corpo humano foi produzida em 1977, e no início da década de 1980”, afirma Gundeman (2007, p.15). Vem sendo fundamentada
sua pesquisa por Félix Block na Standford University e Edward Purcell na Harvard University que descobriram a dinâmica física
que envolve a denominada Ressonância Magnética. Ambos em 1952 receberam o Prêmio Nobel de Física por sua descoberta.
Por muito tempo afirma o autor, que a RM foi utilizada estritamente pela Química, como um recurso estritamente desta área
em seu potencial de pesquisa e na década de 1970 passou a ser utilizada para fins de imageamento.
O aparelho de RM, o “Indomável Cubo gigante”, em sua complexidade, usa pulsos de radiofrequências direcionados sobre
parte do corpo humano. (radiologia.blog.br). A imagem do corpo é obtida por meio de campo magnético e ondas de radiofrequências emitidas em diferentes tempos e sequencias de pulsos. De forma não invasiva, podem ser geradas em diferentes
planos visuais (sagital, axial e coronal) (lado, de topo e frente) com possibilidades visuais de contrastes entre os tecidos.
(http://www.amerp.br).
Todd Gould (2011) autor do artigo, Como funciona a geração de imagens por ressonância magnética, afirma que o aparelho
pode selecionar um ponto pequeno em forma de cubo de meio milímetro do corpo humano:
O aparelho de ressonância percorre cada ponto do corpo do paciente, construindo um mapa em 2-D ou 3-D dos tipos de
tecido. Então, ele junta todas essas informações para criar imagens em 2-D ou modelos em 3-D. (Todd Gould, 2011).

Para Sutton a Imagem por Ressonância Magnética (IRM), “representa o mais excitante avanço dos métodos de imagem”.
(Sutton, 1996, p.16).
2. QUANTO A RECEPÇÃO DAS IMAGENS TÉCNICAS DA RADIOLOGIA
Se o método consiste em ser excitante nada menor que isso a imagem mesma. Esse é o outro aspecto sugerido por Mauad
(2004, p.22) para ser analisado: o produto produzido e a recepção do mesmo, ou seja a imagem enquanto matéria, com sentido
e relação social. A autora afirma:
Nunca ficamos passivos diante de uma fotografia: ela incita nossa imaginação, nos faz pensar sobre o passado, a partir do
dado de materialidade que persiste na imagem. (Mauad, 2004).

No caso da RM, de matéria diagnóstica ou para efeitos de curativo em tempos determinados, as imagens “nos contam histórias atualizam memórias, inventam vivências, imaginando a história”. (Mauad, 2004, p.23). Para pensar a imagem radiologia,
Gunderman (2007) afirma:
A radiologia ilustra na mente e fixa na memória visual conceitos anatômicos e fisiopatológicos do paciente, fornecendo um
quadro mais pormenorizado e acurado da saúde e da doença. (Gunderman, 2007, p. xiii).

As imagens Técnicas da Radiologia em geral e da Ressonância Magnética em especial, como fotografias, extraídas, do corpo,
podem ser lidas e interpretadas pois são fonte histórica de documentação do estado saúde/doença do paciente. Ela informa
acerca do paciente sobre suas condições vitais. Entretanto deve-se lembrar que além de documento, se torna monumento,
simbólico, que é estabelecido, construído. Diz a autora: “Sem esquecer jamais que todo documento é monumento, se a fotografia informa, ela também conforma determinada visão de mundo”. (Mauad, 2004, p.23).
Todo processo de produção, circulação e consumo das imagens da Radiologia são resultados de um “jogo de expressão e
conteúdo” (Mauad, 2004, p.23) que envolvem de médico para médico, do autor ao intérprete que retorna para o médico que
pediu o exame sendo o médico/autor/intérprete, o texto/as ressonâncias e o leitor/paciente e um produtor/técnico que vão
relacionar num locus específico de produção cultural médica/diagnóstica.
No controle exercido pelo produtor da imagem, o técnico, deva ter o mínimo de competência para o ofício e o controle técnico depende proporcionalmente do objetivo do exame. A realização produtiva consiste numa prática especializada de uma
classe social distinta no saber e poder.
Suzanne Henwood, afirma sobre os técnicos/tecnólogos em Radiologia, para garantir sua perícia profissional precisam
manter atualizado o conhecimento anatômico, fisiologia e patologias. Precisam conhecer as condições dos equipamentos, os protocolos e desempenhar papel proativo para construção de boas imagens e elaborar protocolos pertinentes
para cada imagem do corpo. Procurar manter um resultado da imagem com uma possível redução de irradiações e de
aplicações de injeções intravenosas de contrastes, também devem saber posicionar o paciente para a coleta da imagem.
O descuido em observar o protocolo pode ocorrer na repetição do exame o que vem a ser muito ruim para o paciente.
(Henwood, sd, p. xi).
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Para a medicina é imperativo utilizar de modo apropriado as técnicas de imagens radiológicas, na compreensão e significado
dos sinais nas imagens e a maneira como aplicar as imagens em experiências de diagnóstico em integração da anatomia, das
patologias, como seu principal papel e como primariedade diagnostica, em que há diferenças absolutamente distintas entre
um órgão vivo e um morto. (Gunderman, 2007, p. xiii).
Para Mauad, (2004) a fotografia deve ser concebida como uma mensagem que possui “Expressão e Conteúdo” que colaboram
para a produção de sentido das imagens. A compreensão da imagem fotográfica no dizer de Mauad (2004, p.24) dá-se em
dois níveis interno e externo, de caráter não verbal e verbais ou textuais, respectivamente e que ambos necessitam de uma
determinada regra que são compartilhadas pela comunidade de leitores que pressupõe competências específicas tanto para a
produção da imagem quanto para sua leitura.
Esta textualidade aplicada à RM como fotografia apresenta seu nível interno na superfície do texto visual como linguagem não
verbal e o nível externo como texto verbalizado até o laudo.
O dialogo inicia dentro de competências. Os exames são dirigidos a um órgão competente ao mesmo com seus sujeitos
apropriados a realiza-lo. Estes recebendo o pedido médico providenciam a coleta da imagem a partir de um equipamento apropriado para cada parte anatômica. Segue a maneira de obter a imagem, a captação e optimização da imagem. Se há um texto
visual a ser lido, na RM, esta tem que ter boa condição quanto a qualidade da imagem cujos parâmetros devem ser “universalmente aceitáveis par a maioria dos sistemas”, dependentes da intensidade do campo magnético. Para um aprofundamento
segundo o interesse, ler Manual de técnicas de Ressonância Magnética de Catherine Westbrook (2010).
Já os externos, tanto quanto a utilização de abreviaturas e termos utilizados nos exames descrevem as sequencias das imagens e as opções das imagens. (Westbrook, 2010, p.9)
Em minha investigação, a RM não só é vista como uma imagem documento, mas também imagem monumento que além de
constituir-se dentro de um padrão universal de um sistema médico/diagnóstico, constitui no dizer de Mauad, (2006, p.27) “um
processo de construção de sentido”…; que revela um sentido social da imagem: “a fotografia comunica por meio de mensagens
não verbais, cujo signo constitutivo é a imagem” (Idem), que possui conotação própria contextual como mensagem.
Estas mensagens procuram ser mais que analogia do real. Elas configuram como uma relação entre a imagem e o leitor da
mesma, como processo de “investimento de sentido”. (Mauad, 2006, p.28). A autora apresenta que deva se executar três
passos fundamentais para essa relação: compreender as funções signas da imagem, pois elas não são naturalmente indiciais
e sim um construto social já mencionado na pesquisa. Outra que a imagem fotográfica é uma escolha. No caso dos exames,
não sei ao certo se essa condição é possível. Entretanto trato a imagem da RM como uma construção “de” “para” como sugere
Geertz acerca da imagem como construto cultural. O terceiro ponto se refere entre o plano do conteúdo e da expressão.
Enquanto o primeiro (conteúdo) leva em consideração a relação dos elementos da fotografia com o contexto no qual se insere, remetendo-se ao corte temático e temporal feitos, o segundo pressupõe a compreensão das opções técnicas e estéticas
as quais, por sua vez, envolvem um aprendizado historicamente determinado. (Mauad, 2006, p.28).

Assim em plano de forma do conteúdo e do plano de forma de expressão, ambos são organizados por unidades culturais.
Para o plano de forma de expressão sugere a autora que os campos sejam: tamanho; formato ou suporte; tipo de foto e seus
enquadramentos, nitidez. Para o plano de forma do conteúdo os campos a serem considerados são: local; pessoas; atributo
das pessoas, atributo de lugares; tempo retratado. Para o plano de conteúdo, o espaço assume a função semântica em cinco
dimensões: O espaço fotográfico, o espaço geográfico, ao espaço do objeto, o espaço da figuração, no espaço de vivencia.
(Mauad, 2006, p.33)
Por sugestão da autora:
A cada novo tipo de fotografia e objeto a ser estudado a partir da imagem fotográfica, o pesquisador se vê obrigado a atualizar o método de análise e adequá-lo à sua matéria significante, guardando os imperativos metodológicos apresentados.
(Mauad, 2006, p.35).

Sendo assim, os dois modos sugeridos pela autora para a leitura da imagem aliam ao que Gunderman, (2007) advoga. Aos
vistos nos exames que possuo, aplico a seleção, classificação em produção e recepção das imagens radiológicas. Veja a comparação da produção e recepção em forma de tabela:
2.1. Tabela – Produção de imagens
Ano

Transmissão de Energia
RX
Acetato

2008
602

TC
Papel Fotográfico

Reflexão de
Energia
USG
Papel Fotográfico

Emissão de Energia

Invasivos ou não

RM. p1

GRÁFICOS E ECOGRÁFICOS e VÍDEOS

Papel Fotográfico Acetato e
gravação

Papeis comuns e Fotográfico

Coluna
Cérebro
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Cateterismo
Ecodoppler
Cintilografia de perfusão miocárdica

2009

2010

Odontológicas

Vias Urinárias

2011

Urinário
Transvaginal

Lombar

Abdome total

2012
2013

Pulmão
Densiometria
Mamografia (conv. e dig)

2014

Odontológicas

Crânio
Vias urinárias

2015
2016

Tornozelo

2017

Odontológicas
TOTAL DE EXAMES

Video, Esofagogastro, duodenoscopia
Transvaginal
mamária
Tireoide
Abdome sup
Mamária
Transvaginal
Mamária
Transvaginal
Abdome total
Mamária
Transvaginal
Mamária

Cardiovascular
Cardiovascular
Ecografia
ECG

Endoscopia Digestiva Alta
Coluna total
Lombar
39 UNIDADES

Tabela - Recepção das imagens - níveis externos – verbais textuais das RM em temporalidade e tipos de cortes
COLUNA CERVICAL - AP. INTERA 1.0 T
Data
Hs
Temp
11:43
4:12m
11:48
3:09m
11:57
2:34m
17/04/2008

Solic

Tipo

WF

RM

TOTAL DE IMAGENS - 30 fotos em 3 folhas de acetato
CRÂNIO
Data
Hs
Temp
Solic
11:06
3:40m
11:10
2:48m’
11:13
1:35M
11:15
42:9s
11:15
42:9s
11:16
1.35m
11:18
2:14
11:28
2:30m
11:30
1:58m
11:32
2:48m’
18/04/2008
WF
11:51
3:17m

Tipo

RM

Tomo
Cervical
Cervical
Dorsal

Cortes
Sagital
Sagital
Sagital

Slice/echo
1/09 – 1/1
1/09 – 1/1
1/12 – 1/1

Cate
CLEAr
CLEAr
CLEAr

Loca

Tomo

Cortes
Transverse
Transverse
Transverse
Transverse
Transverse
Sagital
Sagital
Trasnverse
Coronal
Transverse

Slice/echo
1/20 – 1/1
1/20 – 1/1
1/20 – 1/1
1/18 – 1/1
1/18 – 1/1
1/16 – 1/1
1/20 – 1/1
1/20 – 1/1
1/20 – 1/1
1/20 – 1/1
20/20 –
1/1
25/25 –
1/1
25/25 –
1/1
20/20 –
1/1
20/20 –
1/1
20/20 –
1/1

Cate
FLAIR

Loca

Crânio

Transcerse

12:04

3:35m’

Transverse

12:08

4:18m

Transverse

12:24

3:36

Transverse

12:28

3:17m

Transverse

12:29

3;17m

Transverse

CIGyn

FFE
SSH
SSH
FLAIR
TSE
CONT
CONT
CLEAr

CIGyn

CLEAr
CLEAr
CLEAr
CLEAr
CLEAr

TOTAL DE IMAGENS de 322 fotos em 16 folhas de acetato.
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COLUNA CERVICAL – DORSAL E LOMBAR – Aparelho – Philips 1, 5 TESLA
Data
Hs
Temp
Solic
Tipo
17:43
02:54
17:46
03:26
30/05/2016
ZASJ
RM
17:50
02:59
17:54
04:38

Tomo

Cervical

Cortes
Sagital
Sagital
Sagital
Axial

Slice/echo
1/12 – 1/1
1/12 -1/1
1/12 – 1/1
1/24 – 1/1

Cate

Loca

Clear

CDCE

TOTAL DE IMAGENS – 60 em 4 de papeis fotográfico
Esses exames foram concedidas imagens em cd
CRÉDITOS:
SOLICITANTE – ZASJ
OPERADOR – VL
LAUDO – GRF
Total de imagens 60 fotos em 4 folhas

Dessa forma, as imagens geradas via equipamento de RM, necessitam de uma leitura própria e especializada. Ela somente é
decodificada pelos agentes que a veiculam que são os médicos-radiologistas propriamente ditos. Porém não dá para ignorar,
mesmo não participando do quadro dos sujeitos leitores diretos, que a imagem visual, apresenta uma rica trama de relações
tonais e diferenciações de texturas, apresentando manchas e volumes que sensibilizam o leitor/espectador por mais desinformado que seja. Com isso, novo deslocamento significativo possa surgir. Deixando de ser somente imagem do corpo para ser
imagem poética. Sendo ainda sensibilidade daquele.
3. UMA EXPERIÊNCIA [RES]SIGNIFICANTE
Para o leigo que desconhece o código da RM e que não consegue realizar uma leitura apropriada a imagem visual torna-se
imagem abstraída do corpo, em que formas, tons, volumes, inscrições falam de um mapa corporal capaz de chamar para si
toda atenção e pode vir a ser apropriada como fonte, suporte e referência para a poética.
Dessa forma, sinto um verdadeiro magnetismo com as minhas próprias imagens de RM quando as vejo. Sinto que de igual forma elas me olham, para lembrar Didi-Huberman (2010) quando aborda a dupla distância entre “o que vemos e o que nos olha”
no aspecto dialético entre o olhante e o olhado. Porém, acredito que não é somente quando miramos as imagens da arte que
esse fato se dá, mas a toda e qualquer imagem que contemplamos, inclusive imagens radiológicas.
O poder de atração foi tal que capturaram minha atenção para o estudo do corpo enquanto visualidade. Conquistadas por
elas, desde o ano de 2009, essas imagens radiológicas tem sido fonte de pesquisa visual. Primeiro foi em pintura e depois em
gravuras em metal e no linóleo, em métodos subtrativos da imagem. Trato essas imagens diagnósticas em paralelo com as
imagens gráficas em relacionamento viso-poético.
A imagem diagnóstica, como parte da cultura material científica no contemporâneo sustenta em si autoridade e poder implícitos, de caráter autorreferente de verdade diagnóstica. As imagens médicas são recebidas como fato e verdade para os agentes
envolvidos. E os resultados lidos e interpretados podem mudar o rumo existencial do paciente. No dizer de Rosana Hório
Monteiro em Corpo lido, corpo revelado. Imagens médicas entre a arte e a ciência. (2005),
Os resultados estatísticos dos exames, processados por computador e reproduzidos em um monitor parecem ser objetivos,
neutros, irrefutáveis, equivalentes à verdade. Monteiro (2005:398).

A mudança em mim a partir da visualização das imagens radiológicas foram para além da compreensão do meu próprio corpo
e o cuidado o binário saúde-doença. Utilizando-me das imagens diagnósticas como fonte de trabalho artístico em gravura eu
pude ressignificar a visão do corpo um acontecimento em outras imagens, agora não mais diagnósticas, mas poéticas.
As imagens poéticas como construtos socioculturais possuem autoridade relativa, possibilitam cruzamentos e transversalidades interpretativas, reflexivas e relacionais, hibridas em significações, nem sempre consensuais entre autores, processos
e espectadores. Consistem em ser relacionais e se inserem em contextos psico-sociológico, filosófico, político e cultural na
atualidade de forma aberta em regimes específicos de visualidades.
Se as imagens diagnósticas apelam a uma leitura especializada, as imagens artísticas pedem ao espectador outras leituras.
Elas são para alcançar a sensibilidade e não uma leitura funcional. A arte não precisa de uma justificativa para sua comunicação imaginativa. Se proponho neste artigo uma tentativa de [des]locamento de uma imagem diagnóstica a uma imagem
criativa, o faço por essa mesma assertiva.
Compreender o “lócus” de cada tipo de imagem faz-se necessário. Imagens radiológicas são diagnósticas. Imagens de gravura
são poética. Ao olhar a imagem médica e compreender as relações que posso mesclar - no caso o estudo do corpo - cruzo os
campos com a imagem e percebo que ao cruzá-las, o sentido [des]loca no olhar e não se alteram os sentidos das respectivas
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imagens. Como artista posso tentar tal [des]ocamento, porém, isso não equivale dizer que a imagem diagnóstica deixa de ser
diagnóstica.
O que ocorre é que o olhar construído poeticamente sobre o corpo, via imagem diagnóstica, irá propor outra leitura do corpo e
isso pode vir a ser uma ressignificação ou até mesmo uma catarse. Entretanto, o que me interessa é que nas imagens técnicas
da Ressonância Magnética e ao olhar as mesmas, encontro subsídios para o imaginário e o real de forma sensível e emancipadora, capazes de elucidar narrativas, imaginários e criar significações poéticas além das diagnósticas.
Ao interferir nos exames médicos como suporte para o trabalho artístico, ou quando as utilizo como fonte para a gravura, ou
ainda quando elaboro outro objeto que inclui ambas - gravura e imagem - o sentido [des]locado se constitui em uma trama de
relações visuais ampliadas. Ocorre nesse [des]locar uma “anulação” da diagnose para uma construção, via imaginação, na obra
artística a partir do visual do corpo. O corpo passa a ser o objeto de miragem ao mesmo tempo que elemento [re]visto, tornado
assim um evento criativo. O deslocamento se dá na/da/com a imagem técnica diagnóstica para a poética.
Fig. 3 e 4 - Imagens do processo de transferência e imagem gravada

Sendo assim, o olhar sobre a imagem estabelece o início do [des]locamento para aquele que a olha. Depois de absorvido o sentido da imagem quem pode dizer que não o pertence ou é pertencido por ele? O sentido de pertencimento e [des]pertencimento
é uma condição particularizada do local. Penso a localidade como fundadora de um estado. Diante dessa condição gera ao
“local” o sentido de permanência e o sentido de movimento. Percebo que o local, quer seja físico ou não, é afetivo a mim e para
mim. Testemunham a respeito de quem vê e provoca o olhar. Dentro desse raciocínio reporto a Sicard, (2006:48) que afirma
que “a imagem fala do mundo falando de si mesma”.
Isso é para mim o motivo da ênfase no deslocamento, pois visualidade, oralidade e abstração, figuração e narrativas se imbricam interativamente. E faço minhas as palavras de Marli Meira, 2003:
A produção simbólica é, para mim, uma possibilidade, um jogo que também se pode fazer revisitando mitos de visibilidade
das várias culturas, uma vez que eles deflagram um clima de profundo envolvimento espiritual com o trabalho da criação.
(Meira, 2003:20).

Não foi diferente comigo. Seguiram várias situações entre o olhar a imagem médica e a mediação com gravura: desde o dia que
me levou a tirar as imagens diagnósticas até o [des]locar delas à poética pictórica, (de 2009 a 2013) e em seguida à gravura de
forma mediada; e após [des]locar as imagens médicas em si mesmas.
Fig. 5 - Imagens de Paisagem do Corpo em gravura em metal, 2014.
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Entretanto, em momento algum a imaginação, a criatividade não interviu, mas, deu lugar a um entendimento da própria imagem médica gradativamente, não só pelo seu contexto, como na sua visualidade, de imagens simbólicas às imagens indiciais;
às imagens dialógicas, intersemióticas. Esses [des]locamentos foram em compreensão e escolhas em ordens estruturais,
técnicas e meios e interpretações.
Ao utilizar as imagens radiológicas em poética pictórica, primeiramente, o fiz em transferência mediada de 2013 a 2014. Foi
percebendo que além de tê-las como registro diagnóstico, auxiliando o médico a referenciar sobre o meu corpo, que eu pude
tê-las como mediação para o trabalho.
A escolha da gravura, como lugar de mediação e ação que adquire realidade para mim dentro de um contexto específico técnico e institucional poético próprio, pois, corrobora com autora Marli Meira quando afirma que “propor conceitos em arte sem
mediações é impossível” Marli Meira, (2003:16).
Fig. 6 - Imagens de Tratamento e Agenciamento da Imagem de RM no PC.
Fig. 7 - Transferência em Matriz de Cobre e Impressão em Montval, 2015.

Entretanto, não demorou muito para que eu percebesse que as imagens diagnósticas eram em si mesmas, o registro-testemunho de uma realidade existencial própria, enquanto a imagem da gravura, hibrida e maleável é suscetível a aproximações
e distanciamentos.
Sabe-se que a gravura pressupõe uma fixação de uma imagem em um suporte material como pedra, madeira, metal e implica
na transferência dessa em outros suportes como papeis, tecidos, entre outros. Da geração da imagem à sua impressão, pressupõe processos especializados. (Fajardo, 1999, p. 9).
A experiência com a gravura em associações com outras linguagens tem sido gradativa gerando imagens de diversas maneiras
de execução. De igual maneira utilizo das imagens médicas, por meio de transformações formais, agenciamentos, projeções
e criatividade apenas como fonte artística. Outras vezes a imagem é apropriada na íntegra como se apresenta no exame. Fotografado em mesa de luz, inserido em programa de imagens computacional e transferido por processos gráficos para linóleo
como se vê abaixo. Imagens relacionadas entre linogravura em cores e exame de RM.
Fig. 8 - Imagens relacionadas entre linoleogravura em cores
Fig. 9 - Detalhe de exame de RM.

A Gravura, como uma forma combativa da arte, em suas múltiplas possibilidades experimentais, comporta as habilitações
escolhidas para desenvolver trabalhos artísticos em poéticas contemporâneas que permitam o cruzamento entre campos de
sentido, científico e visual além dos socioculturais e políticos. (Lontra, sd, p.12)
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Assim, transpondo, [des]locando da imagem da Ressonância à imagem artística procuro conferir um olhar poético sobre a
imagem radiológica que me faz sentir cheia de domínio próprio e poder ao elucidar narrativas visuais e imaginárias entre a arte
e a ciência médica.
Portanto, o leitor pôde ver comigo as maneiras objetivamente orientadas acerca de coleção ou série de imagens técnicas, contendo as descrições das imagens em suas diferentes formas de produção e recepção. Objetivamente ordenadas, classificadas
e selecionadas podem inicialmente dizer sobre o mapeamento do corpo.
Em sequência, processual [re]elaboradas associo, agencio, transfiro e transformo em fonte, suporte, materialidade e lugar de
minha fala em imagens poéticas em gravura.
Na mesma ordenação, reflito sobre as imagens (da ciência e da arte) que são vistas por mim e que me olham na medida em
que as vejo (Didi-Huberman, 1998) nesse ambivalente, híbrido “entre” a ciência e a poética me encontro.
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RESUMO
O conceito de criatividade, antes ligado a uma capacidade exclusivamente divina, é muito valorizado na contemporaneidade,
não somente para a arte, mas para todas as outras áreas de atuação humana. Neste artigo argumento que a criatividade é um
conceito vazio associado ao fazer que tanto poderia ser usado para agendas do campo da economia de mercado como agendas sociais. Nesse caso observa-se a potencia da poética para romper com os pressupostos da arte como vontade de artista
e apresentam-se as ideias da artista Tania Bruguera para pensar em formas de auto-sabotagem e sabotagem do lugar da arte
na educação em visualidade.
Palavras-chave: Criatividade, Poética; Auto-sabotagem; Educação em Visualidade

A criatividade é um dos maiores objetivos quando não é o próprio sentido de ser do ensino da arte na perspectiva de diversos
movimentos ao longo do século XX até nossos dias. Dos expressivistas da Escola Centrada na Criança, das aulas de desenho
de Anita Malfatti, ou de Franz Cizek, às pesquisas de Viktor Lowenfeld com o desenvolvimento da capacidade criadora, ou
de Herbert Read com a educação através da arte, passando pelos estudos cognitivistas de Elliot Eisner ou Howard Gardner,
incluindo até correntes tecnicistas e formalistas como as que vieram do século XIX das escolas de artes e ofícios ou na moderna Bauhaus, todas exaltam a criatividade, direta ou indiretamente. Na segunda década do século XXI a criatividade está em
alta em todos os campos da atividade humana e isso tem sido de grande influência para o crescimento da educação em artes
visuais e sua pesquisa no mundo todo. Mas, mesmo reconhecendo a dimensão deste conceito para a área, argumento aqui
que criatividade é um significante vazio associado às linhas psicologistas e desenvolvimentistas da educação e da educação
em artes visuais que consideram a criação um ato individual, inato e que conserva os traços de uma ideia que se inscreve na
história de todas as culturas sobre a origem da vida: a divina criação.
Com esse objetivo analisa-se aqui o conceito de criatividade associado ao fazer, isto é, à práxis, mas também indaga-se no
conceito de poiese para depois analisar a relação entre criatividade, arte e poética (poiese) e, em base às ideias de auto-sabotagem e sabotagem do lugar da arte da artista cubana Tania Bruguera, refletir sobre as implicações desta relação na educação
em visualidades.
1. A CRIATIVIDADE COMO SIGNIFICANTE VAZIO
A criatividade é um conceito escorregadio, se usa para designar um processo mas também para o produto. Na contemporaneidade o termo está ligado à arte e ao artesanato e se ampliou a outras áreas de atuação humana há mais de meio século.
Ele pode ter inúmeras conotações porque se refere a uma forma de prática inovadora. Wladislaw Tatarkiewicz (1996) observa
que nos acostumamos a associar a arte à criatividade ao ponto de acreditar que sempre foi assim, mas esse vínculo é recente,
começa nas sociedades modernas do século XIX. Para os gregos o termo não existia, eles usavam a expressão ‘fabricar’. A
palavra, que procede do latim creatio, foi usada pelos romanos para expressões que nada tinham que ver com arte ou com
poesia. Creare era usada como sinônimo de facere, que é fazer. Com a chegada do cristianismo a palavra passou a ser usada
para designar os atos de Deus na criação do mundo que procedem do nada: creatio ex-nihilo. Criar nessa perspectiva é um ato
divino que subentende uma fabricação a partir do nada, é fazer algo novo onde nada havia. A expressão ‘criar’ era então usada
para designar a fabricação divina e ‘fazer’ para designar a fabricação humana. (Tatarkiewicz, 1996). Foi assim que dos gregos
ao começo do período moderno ocidental a criatividade não esteve associada à arte ou, com exceção dos romanos, a qualquer
outra atividade humana.
Tatarkiewicz (1996) observa que os artistas do Renascimento buscaram expressões que pudessem exprimir a ideia de criação
como algo humano: Marsilio Ficino, por exemplo, difundia a ideia de que “o artista inventa (excogitatio)”, Leon Battista Alberti
argumentava que “o artista e o arquiteto pré-ordenam (preordenazione)”. Rafael Sanzio pensava que “o artista conforma a obra
à sua ideia”. Leonardo da Vinci escrevia que “os artistas usam formas que não estão na natureza”. Michelangelo Buonarroti
dizia que o artista plasma sua visão. O teórico da arte Paolo Pino que “a pintura é inventar o que não é”. Paolo o Veronense,
como registrado pelo Tribunal da Santa Inquisição, que os pintores tem as mesmas licenças que os poetas ou loucos. O pintor
e arquiteto Federico Zuccari dizia que o “artista configura um mundo novo, novos paraísos”. Assim também fizeram na época
músicos e teóricos da literatura como Giovani Pietro Capriano, no livro Della Vera Poética de 1555, argumentando que “a invenção do poeta ‘surge do nada’” ou Francesco Patrizi que considerava “a poesia uma ficção (finzione), uma forma (formatura) ou
uma ‘transfiguração’ (transfigurazione)” (Tatarkiewicz, 1996: 283).
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Segundo Tatarkiewicz, foi o poeta e teórico polaco Maciej Kazimierz Sarbiewski no século XVII o primeiro a escrever que o
poeta “cria algo novo” (de novo creat) tal como o faz Deus (instar Dei) (Ibidem). Mas isso não incluía os artistas plástico-visuais. Para Sarbiewski “Outras artes imitam e copiam simplesmente, mas não criam porque assumem a existência do material
a partir do qual criam” (Apud Tatarkiewicz, 1996: 283). Outros teóricos seguiram essa ideia na entrada do século XVIII num
momento de transformação do valor da natureza para a arte. Até aquele período existia a ideia de que a natureza, na sua perfeição devia ser o modelo da arte, mas, devido às mudanças nas ciências e na filosofia da época, a arte se torna o modelo da
arte e da natureza. As academias de arte do período Barroco basearam o ensino da arte na observação dos modelos clássicos.
Nessa perspectiva a natureza é o lugar do caos em que a razão humana pode dominar: para o escritor Baltasar Gracián “A arte
é a plenitude da natureza, é como se fosse um segundo Criador: completa a natureza, a embelece, e às vezes a supera” (1696,
Apud Tatarkiewicz, 1996: 283). Já entre os poetas do século XVII o conceito de criatividade surge relacionado à imaginação. O
poeta inglês Joseph Addison escreveu que a imaginação “contem algo perecido com a criação” e o filósofo e escritor Voltaire
escreveu que “o verdadeiro poeta é criativo” (Tatarkiewicz, 1996: 284), mas a referência, observa Tatarkiewicz, é somente
comparativa. Há resistência à ideia de criatividade para a atividade humana, segundo o autor, que esbarrava em três âmbitos:
no âmbito religioso a criação ainda era compreendida como atributo divino; no âmbito filosófico a criação sendo um ato de
mistério não era de interesse dos filósofos do Iluminismo; e no âmbito da arte, que seguia ainda sobre estritas regras da beleza
objetiva (embora naquele momento a Grande Teoria da Beleza estivesse em fase de questionamento) não havia forma de se
considerar a criação. A imaginação, diziam diversos filósofos (Denis Diderot, Charles Batteaux, entre outros) busca na memória
do que se conhece na natureza, portanto não pode ser criadora.
Com a entrada da Revolução Industrial e a modernização das sociedades ocidentais a criatividade foi não só aceita para os
poetas e artistas, mas passou a ser entendida como um atributo dos artistas (entre eles os poetas). No inicio do século XX o
termo começou a ser usado também na ciência (ver Henri Bergson, 2005). No século que nos separa a criatividade é valorizada
nas sociedades modernas e ocidentais como uma das mais importantes competências humanas. No sistema de educação
contemporâneo ocidental se atribui ao ensino da arte o papel para desenvolver essas competências.
A criatividade seria então, na atualidade, a capacidade de inovar, de ser original. Mas, nesse sentido Tatarkiewicz (1996) reconhece diversos problemas: a inovação não é necessariamente criativa; a novidade está sujeita a uma gradação, a um estilo,
ou a uma relação quantitativa ou qualitativa. Por outra parte a criação pode ser intencional ou não; espontânea ou metódica
e pode ter diversos efeitos que determinam seu valor inovador. Ainda, ele observa que a criatividade é sempre algo mais do
que inovar, é reservado a situações, produtos e relações diferenciados e destacados, onde é valorizada a habilidade, destreza,
talento ou energia mental dos sujeitos criadores. Por esses motivos a criatividade, escreve o autor, não é um conceito que
possa se medir, “não é um conceito com que possa se operar com precisão” (Tatarkiewicz, 1996: 294). Mas é justamente essa
imprecisão que torna a criatividade um significante vazio que pode se acomodar às mais diversas agendas.
O culto à criatividade está tanto na agenda neo-liberal do capitalismo, como na agenda de organizações não governamentais
direcionadas a agência social e empoderamento político. Para Pamela Burnard “Um dos assuntos significantes de importância
global é a potencia da promoção da criatividade. A criatividade hoje é considerada boa para a economia, boa para a sociedade,
boa para as comunidades e boa para a educação” (En Bresler, 2007: 1175). Dessa forma existe uma promoção da criatividade
humana, sem precedentes na história. Se antigamente fazia-se uma distinção entre a criação divina e a criação humana, hoje,
como revela Bunard, se distingue a criatividade geral (general creativity) da criatividade na arte e no ensino da arte.
Bunard observa que a pesquisa sobre a criatividade geral é amplia e há um corpo grande de literatura que procede do âmbito
da psicologia, da filosofia, da sociologia e da antropologia com ênfases em diferentes aspectos, realizada principalmente no
último século (Feldman, Csikszentmihalyi e Gardner, 1994; Stenberg, 1999). Na década de 1930 a 1940 as pesquisas da psicologia se preocuparam em estabelecer “tipos” com métodos psicológicos e psicanalíticos (Read, 2001). O austríaco Viktor
Lowenfeld, formado em arte e educação, publicou em 1938 sua pesquisa sobre a natureza da criatividade e em 1947, com
Lambert Brittain, sobre o desenvolvimento da capacidade criadora onde classifica estágios criativos segundo o crescimento na
infância e juventude, à maneira de Jean Piaget. O livro, dirigido a professores de arte, foi um dos mais publicados, traduzidos e
seguidos por professores de arte do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos. Na Inglaterra a pesquisa de Herbert Read
publicada em 1943, que, embora preferisse evitar a palavra criar, criativo e criação (2001: 124), propus uma educação pela
arte que tivesse em conta o mais alto grau de correlação entre a personalidade da criança e seus modos de expressão. Esses
tipos segundo a perspectiva dos autores dividiam as personalidades em dois grandes grupos, o introvertido e o extrovertido
ou tipo háptico e o tipo visual respectivamente. Read estabeleceu inclusive uma relação com as tendências artísticas e com
as teorias da arte no sentido de dividir por uma parte os introvertidos com as tendências expressionistas e imaginativas e os
extrovertidos com as tendências clássicas e figurativas. Read baseava esta divisão na pesquisa de diversos teóricos, mas principalmente nas pesquisas de Lowenfeld com crianças cegas que desenvolvem, segundo Read (2001) uma visualidade interior
que procede do tato e não da visão.
Nas décadas entre 1950 e 1970 houve um grande crescimento das pesquisas em criatividade, mas, a maior preocupação passou a ser sua mensurabilidade. Detectar quem tinha o dom ou em que grau era a prioridade para entender o que diferenciava
uma inteligência criativa e como podia se desenvolver. No âmbito da psicologia o Teste de Usos Alternativos (Alternative Uses
Test) de Joy Paul Guilford que procedia da sua Teoria da Estrutura do Intelecto, distinguia o pensamento convergente do divergente ou o Teste de Pensamento Criativo Torrance (Torrance Test of Criativity Thinking) de Ellis Paul Torrance para identificar
pessoas criativas, são exemplos relevantes da época.
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Foi nesse contexto e sob a forte influência das pesquisas de Lowenfeld e Read que a criatividade entrou na pesquisa educacional e seus postulados foram adotados amplamente na sala de aula, em especial no ensino da arte nos Estados Unidos e na Europa, mas com forte influência sobre as ideias progressistas na educação na América do Sul. Possivelmente, nos lembra Judith
Burton (2009), mais do que os estágios do desenvolvimento criativo estabelecidos por Lowenfeld, o que mais se arraigou nas
práticas criativas na sala de aula foi a ideia de que o desenvolvimento criativo começa com a abstração e se dirige ao realismo,
em duas vertentes: o realismo visual e o realismo expressivo que corresponderiam ao tipo visual e háptico respectivamente.
Read (2001) adverte que é importante interpretar a personalidade ou os traços psicológicos nos desenhos dos estudantes para
cultivar uma forma de expressão que esteja mais de acordo com a sua disposição congênita. (Read, 2001: 114). Lowenfeld
acreditava numa “inteligência criativa”, mas ele destacava que desenvolver essa inteligência não era para fazer arte ou formar
artistas, mas principalmente para desenvolver a inteligência. A prática criativa na escola funciona, na visão de Lowenfeld, para
integrar os componentes do crescimento intelectual, emocional, social, estético, físico e perceptivo.
É nessa linha cognitiva e holística que a criatividade se nutriu nas seguintes décadas, com estudos da neurociência e da antropologia. Howard Gardner (2011) e Eliot Eisner (2002) entre outros, aprofundaram esse tipo pesquisa sobre a inteligência
criativa e suas consequências para mente, para as sociedades, para a educação e para a educação em artes visuais. A arte
na educação cresceu no último século relacionada a esta premissa moderna de um ser humano com uma capacidade antes
considerada exclusivamente divina ou divinamente dotada.
2. A CRIATIVIDADE COMO PRÁXIS
Se mapear o conceito de criatividade pode revelar grandes e significativos movimentos culturais, que conformam o conjunto
de suposições com que elaboramos nossos julgamentos sobre os objetos de pesquisa e sobre os sujeitos de um processo de
aprendizagem, especialmente aqueles relacionados à arte; assim também acontece com o conceito de poética, relacionado
aos processos artísticos. Mas, à diferença da criatividade, a poética (poiese) de origem grega, foi usada para distinguir o fazer
do produzir. A produção era para eles entendida como um dar corpo, dar existência a algo (que ganha assim vida por si). Nesse
caso os poetas dão corpo, dão existência ao canto das Musas. Trata-se então de uma mediação entre forças divinas e humanas
que permitem trazer à vida os espaços míticos dos quais os humanos não tem controle. Trata-se de uma força não humana.
Esse não era, no entanto, o trabalho do artista ligado a outro tipo de ação: o fazer. A arte (ars) para os gregos era o domínio de
uma prática. Isso é práxis. A diferença entre práxis e poiese é articulada por Giorgio Agamben da seguinte forma:
“[…] o homem tem na terra um status poético, isto é, produtivo’. O problema com o destino da arte no nosso tempo nos levou a
pensar o problema do significado de atividade produtiva, das coisas feitas pelos homens como um todo, inseparável dela. Essa
produção atualmente é compreendida como práxis. De acordo à opinião corrente, tudo que o homem faz […] é práxis. Isto é,
a manifestação da vontade que produz um efeito concreto. Quando dizemos que o homem tem na terra um status produtivo,
estamos dizendo que o status da sua condição na terra é prática.” (Agamben, 1999: 42)
A cultura contemporânea também mudou o sentido da produção para um processo de fabricação e distribuição que é uma
condição prática. Mas, a poiese “se refere ao descobrimento da verdade que não está conectada nem às considerações práticas nem à intenção voluntária” (jagodzinski e Wallin, 2013: 8) que se referem ao fazer intencional. Ademais não é sobre o
sujeito da arte, “a poiese se refere à obra de arte como aparece sem um artista” (Idem: 104, itálicas dos autores). A poiese é
assim, o que escapa à vontade do artista, ao seu controle. No entanto o que se entende por poético no campo das artes visuais
atualmente está geralmente centrado na potência do sujeito e sua imaginação criativa (Bachelard, 2000), ou no espaço do
fazer artístico (Argan, 1993), no espaço da significação (como potência comunicativa) ou como regras que circunscrevem um
território (Cauquelin, 2005).
Se partirmos da concepção grega de poiese teremos que entender que isso tem consequências sobre a forma como entendemos a arte, as suas formas de pesquisa e seu ensino. Isso tem consequências sobre como entendemos a criatividade.
Jagodzinski e Wallin (2013) já observam isso. A arte e sua experiência, que podem ser estéticas, se referem à prática ou práxis,
isto é, às metodologias, métodos, estratégias ou táticas. A poética na arte se refere ao espaço de potência que “marca uma
abertura de mundo em que pensamento e ação devem recomeçar diferentemente” (jagodzinski e Wallin, 2013:104). Pensar
a arte nesses termos despersonaliza o evento artístico e isso exige uma disposição para “sacrificar o próprio coeficiente de
visibilidade artística - mas potencialmente em troca de uma maior capacidade corrosiva frente a ordem semiótica dominante”.
(Wrigth, 2008, apud Atkinson, 2012: 6-7). Pensar a poética na arte e no seu ensino é pensar em formas de provocar ou dialogar
com eventos que possam dar corpo a novas possibilidades de ser e existir, que possam atuar, pensa Nicolas Bourriaud, como
vetores de “subjetivação, de shifter capaz de desterritorializar nossa percepção antes de ‘re-ramificá-la’ para outros possíveis:
papel de um “operador de bifurcações na subjetividade” (2009: 138-139, itálicas do autor). A autonomia da arte está nesse
sentido, não na sua distância da vida social e cultural, dos sentidos e sentimentos das pessoas, da contingência do cotidiano,
mas na sua capacidade de se diferenciar do humano.
Nesse caso a representação ou a criação de significado não podem ser poéticas. Criar significado tem implícita uma intenção
(Jagodzinski e Wallin preferem pensar em uma in-tensão, 2013: 123). A poética, à diferença da práxis, é o que não pode se
manifestar ainda, nem ser antecipado ou ser programado. Ademais a poética não se encontra no sujeito, no objeto nem é o
resultado deste. Como apontam Jagodzinski e Wallin (2013) para Agamben (1999) a expressão do artista não é necessária na
arte. A arte como poética não está conectada à prática ou à manifestação (como expressão). A poética como pro-dução no
sentido grego traz algo diferente de si mesmo, observa ele.
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Essa forma de ver a arte não inclui a vitalidade do artista (expressa na prática e na manifestação), ela se apresenta como
um evento que ainda não se compreende o se vê, mas que abre caminhos potenciais para ser. O que pode ser poético então?
Agamben (1999) pensa que quando o homem medieval olha para as imagens, antes do que obras de arte, ele sente que vê os
limites do seu mundo concreto e essas imagens são poéticas na medida em que anunciam um mundo por vir. Nesse caso é
a vontade da arte, argumentam Jagodzinski e Wallin (2013) e recorrem a Gilles Deleuze (1983, 1990) nos seus livros sobre a
imagem no cinema para refletir a crítica que ele faz da arte como comunicação: “na aspiração contemporânea para comunicar,
a produção de desejo se amarra ao projeto hermenêutico de criar significado, a vontade de representação moderna e o ímpeto
interpretativo para apontar signos reconhecíveis naquilo que seria de outra forma uma singularidade” (Jagodzinski e Wallin
2013: 105). De forma semelhante, em diversas nações indígenas, como as da América do Sul, a vontade ou vitalidade do artista
não tem nenhum lugar nos processos artísticos, o que se valora é a presença ou coporificação de entidades e a vitalidade do
corpo social.
Dessa forma arte, criatividade e poesia são diferentes dimensões que colapsam na contemporaneidade provocando diversos
entendimentos. No caso deste artigo o interesse é refletir a criatividade como um significante vazio que limita o campo de
ação da arte e da educação em artes visuais se ele, associado exclusivamente a uma práxis, obscurece o papel da poética que
seria na perspectiva de Deleuze (1983, 1990) Guattari (1995), Agamben (1999), Jagodzinski e Wallin (2013), a que rompe com
a vontade de representação e de construção de significados. A arte como poética se entende então como a provocação de
eventos capazes de provocar bifurcações como possibilidades de existência novas. Como pensar então estes três conceitos
na educação em visualidades?.
3. A AUTO-SABOTAGEM: POÉTICA E CRIATIVIDADE NA EDUCAÇÃO EM VISUALIDADE
Uma das estratégias que podem abrir espaços para a poética é se auto-sabotar. A artista Tania Bruguera nos aponta estes
motivos: “[…] os artistas dizem que falam pelos outros. A velha ideia do artista que usa sua voz para os sem voz, mas como
se sabe, isto é problemático, deveríamos dar esse espaço de privilégio do artista aos outros, àqueles sem espaço social, já
que estes não são tempos de dizer […] são os tempos de fazer” (Bruguera, 2009: 80). Segundo a artista, para alcançar esse
ponto o artista deveria estar pronto “para perder sua história pessoal em qualquer momento” (Ibidem), se auto-sabotar dentro
das expectativas que ele cria de si mesmo na hora administrar sua capacidade produtiva no capitalismo, e sua capacidade de
satisfazer à sociedade. O público deveria também estar pronto para perder sua proteção de parte das instituições de arte que
o educam e o entretém.
Se auto-sabotar significa, para Bruguera recomeçar de um lugar “que não seja auto-nostálgico […] onde todas nossas inseguranças estejam presentes, […] que não seja auto-importante, onde a arte não é o conceito importante. A arte deveria ser
o conceito que aparece depois […] não uma decisão a priori”. (Bruguera, 2009: 81). Se auto-sabotar seria uma forma de abrir
espaço para aquilo que não está desenhado na vontade do artista. Seria deixar de querer controlar artefato da arte e o público
sob o modelo egóico da representação e manifestação da sua vontade. Se auto-sabotar seria usar metodologias criativas com
aberturas ao desconhecido, a novas possibilidades e a correr riscos. Na sala de aula essa auto-sabotagem significa romper
com a arte como modelo para o conhecimento em direção a arte como forma de conhecer, romper com a romantização da
história pessoal dos artistas e as técnicas que caracterizam sua práxis como evidências da genialidade em direção a formas
de ver e construir o mundo que dão corpo a outros espaços de ser.
Se auto-sabotar significaria admitir que a poética ou a criatividade não são exclusivas dos artefatos artísticos, e que nem
todos os artefatos artísticos são poéticos ou criativos. Nessas condições, o ensino da arte necessita ir além da arte para uma
práxis criativa que possa eventualmente ter provocações poéticas. Por isso outra das estratégias é sabotar o lugar da arte.
Isso significa compreender que a arte não pode se situar no objeto, nem no sujeito: uma pintura não é, em princípio, arte; uma
pintura feita por um artista não é necessariamente arte. A arte não depende da sua técnica ou meio, nem da vontade do artista.
A arte tampouco está nos eventos que a relação estabelecida entre o artista e o artefato provocaram na sociedade. A arte está
na anunciação do espaço de potência, onde há a promessa de um horizonte que se abre, não sabendo bem ao quê, mas onde
somos levados a imaginar, a olhar de forma diferente e não simplesmente olhar coisas diferentes.
Fundamental seria então pensar a criatividade em função de uma relação com o mundo e não como destreza cognitiva à serviço de um projeto alheio e a poética como uma abertura ao desconhecido antes que uma representação da vontade do artista,
ou da expressão dos seus sentimentos. De uma forma geral podemos dizer como Aristóteles (Agamben, 1999: 45) que, em
quanto a pro-dução (poiese) ou poética, tem um objetivo diferente de si mesmo a práxis (criatividade como práxis destacada)
finaliza em si mesma.
O que se propõe numa educação em visualidade é algo semelhante à estratégia de se auto-sabotar e sabotar o lugar da arte. É
uma abertura que se arrisca a uma maior corrosão com o mundo, mas que desmitifica a relação da criação com o dom divino e
as divisões do fazer entre hierarquias sociais. Desmitifica também o lugar em que a poética pode acontecer. Para a educação
em visualidade são menos importantes as ideias a priori sobre o que pode ou não ser arte e sobre seus possíveis significados
do que a potência da sua autonomia respeito à vontade do artista ou do estudante. O mundo da visualidade é por si mesmo
o da potência poética no sentido de pro-duzir: fazer aparecer, dar corpo, dar existência, trazer à vida, tornar sensível, visível,
audível o que permanece oculto ou o que ainda não existe.

POÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN

611

Sob a mesma ótica pode ser crucial sabotar a criatividade como o objetivo final do processo educativo: ser criativo. Torna-se
mais importante no momento usar a criatividade para problematizar, além de resolver problemas e agir sobre nossa circunstância. Não basta saber ser criativo, mas saber o que podemos fazer com isso. Esse seria um exercício poético.
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RESUMO
Esse artigo lança olhar para específicos processos de criação na poesia contemporânea produzida no Brasil, com incidência
na observação das visualidades heterogêneas evocadas pela palavra poética. A partir disso, se sobrelevam os tensionamentos
poético-híbridos que têm possibilitado inéditas fricções nos campos teóricos abrangidos pela literatura e outras artes. O objetivo é identificar uma poética em variação ou uma poética da variabilidade cuja finalidade contemple os resultados que advém
das aproximações que o objeto poético-literário efetua com outras áreas e esferas. Destarte, são evidenciadas as confluências
variadas entre os processos de criação, bem como os impactos que as linguagens poético-híbridas acentuam nos processos
de produção de sentido. Formula-se, desse modo, a tese de que as poéticas em variação são capazes de revigorar, pela palavra,
novos e reformados sentidos.
Palavras-Chave: Processos de criação; Literatura e Outras Artes; Poesia Contemporânea.
1. BUSCAS E MOVIMENTOS: UM EXERCÍCIO POÉTICO
Em torno da usual rotina, os movimentos do corpo atingem um mecanismo quase imperceptível: automatizam-se. As ações
de hábito se mostram robóticas, sistemáticas, pesadas em sua circularidade sem essência. Assim, os sistemas de linguagem
poética acabam caminhando sempre na enclausura do conhecível, do óbvio, deixando de ser poetizado. Ora, os três aspectos
referidos anteriormente são condições que estão em oposição à experimentação ou a experiência da percepção. Na posição
de sujeitos percebidos e percebíveis, os indivíduos passam a apreender não apenas o caráter heterogêneo e ilimitado de tudo
aquilo que é provido de sentido, mas também passam a sentir-se como pontos de partilha desses meios, capazes, portanto, de
interferir na construção e na desconstrução daquilo que se apresentado estável, encerrado, plano e sistemático.
É nessa linha argumentativa que uma das características da fenomenologia defendida e explorada por Merleau-Ponty vai realçar a ideia de experiência do percebível, posto que aquilo que somos também passo pelo crivo da percepção, do perceptível e,
portanto, da recriação. “Parce que la perception nous donne foi en un monde, en un système de faits naturels rigoureusement
lié et continu, nous avon cru que ce système pourrait s’incorporer toutes choses et jusqu’à la perception qui nous y a initiés”
(Merleau-Ponty, 1964: 46). Mas o movimento da percepção, o gesto do percebível, não se dá sem o desenvolvimento do criável, isto é, ao perceber e ser percebível o sujeito arranca os significados instituídos e joga com os sentidos que advém de sua
percepção, remodelando, artisticamente, as circunstâncias embutidas em sua realidade.
Nessa busca e movimento que parecem caracterizar a experiência do percebível, Yves Bonnefoy coloca a poesia como aquela
que “avanza em el espacio de la palabra, pero cada uno de pasos es verificable en el mundo reafirmado” (Bonnefoy, 2010: 457),
salientando a relação entre a experiência do percebível e o processo de criação poética. Doravante disso, é preciso refletir,
considerando o contexto de brasileiro de produção poética: o que busca e quais movimentos estão sendo feitos pela poesia
contemporânea, no Brasil? Para onde caminha o fazer poético, esse fazer que, irrestrito, é capaz de reconstituir a prática mais
convencionada?Em solo brasileiro, ainda que a abordagem de uma configuração pós-moderna é sempre um ponto emblemático, já não se pode dizer que a produção poética (e, portanto, poético-artística) está trilhando uma tendência unitária ou
fomentando uma diretriz poética que resulte em escola. O espírito, mais do que fragmentado, é um espírito que faz duplos movimentos: primeiro, há retomada daquilo que já foi feito e, segundo, há experimentalização do que ainda não foi e virá. Nessas
tentativas, é possível identificar o relacionamento entre áreas que outrora eram separadas por limites e fronteiras, mas que
agora veem-se trabalhando conjuntamente tanto nos processos de criação quanto nos processos de produção de sentidos. A
figura do poeta e da elaboração poética, anteriormente marcadas pela erudição e pela distinta transcendência, agora encaminham-se, ao menos no domínio poético brasileiro, para um lugar de fusão, tensão e constante acontecimento.
Esse acontecimento é marcado por situações de devir que, situadas entre o processo de criação do poeta e o processo de
produção de sentido do interlocutor, abrem possibilidades múltiplas no campo da criação e da interpretação dos sentidos.
Acerca disso, Maurice Blanchot já enunciaria que “o que atrai o escritor, o que impulsiona o artista não é diretamente a obra,
é sua busca, o movimento que conduz a ela, a aproximação que torna a obra possível: a arte, a literatura e o que essas duas
palavras dissimulam. Por isso um pintor, a um quadro, prefere os diversos estados desse quadro” (Blanchot, 2013: 291). Logo,
ao empregar o vocábulo acontecimento referenciam-se, sobretudo, as intervenções incessantes que marcam a atividade de
movimento e busca que o exercício poético, na contemporaneidade, efetua.
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Portanto, os poemas os quais este artigo se propõe a analisar, de autoria de dois poetas contemporâneos radicados no Brasil,
Eucanaã Ferraz e Carlito Azevedo, exibem panoramas em que a palavra poética vê-se aventurando por outros domínios, que
não só o do literário, mas também o da pintura e da fotografia, como nos casos pontuais explorados a seguir. Essas aproximações revelam muito do atual cenário-poético brasileiro, bem como explicitam que os processos de criação poética estão
a adentrar, com segurança e ousadia, em outras áreas do conhecimento. Destaca-se, nesse estudo, que o poema não evoca
essa relação a partir da visualidade explicita da pintura e/ou da fotografia, mas sim a partir da experiência do percebível, que
possibilita com que o interlocutor, ao prestar atenção nas sutilezas implicadas no objeto literário, pode adentrar nessa vivência
que alterna continuadamente entre a busca e o movimento.
2. TENSÕES E CONVERGÊNCIAS: LEITURAS POÉTICAS EM CONFLUÊNCIA OU OS ÁPICES DO ACONTECIMENTO
No tópico anterior, vimos, por meio de breves apontamentos, que a ideia da busca e do movimento é oportuna para colocar em
evidência mundos possíveis e dialógicos, possibilitados pelo objeto poético, em especial pelos processos de produção poética
realizados no hodierno. Na esteira desse pensamento, e visando sua ampliação e complemento, cabe retomar Maurice Merleau-Ponty, que frisa que “basta que eu veja qualquer coisa para saber aproximar-se dela e atingi-la, mesmo sem saber como tal
se faz na máquina nervosa. O meu corpo móbil conta no mundo visível, faz parte deste, e por isso posso dirigi-lo no visível. Por
outro lado, não é menos verdade que a visão está suspensa no movimento. Só se vê aquilo para que se olha. Que seria da visão
sem qualquer movimento dos olhos, e como não confundiria o seu movimento as coisas se ele próprio fosse reflexo ou cego,
se não tivesse a sua sensibilidade, a sua clarividência, se a visão não se antecipasse nele? ” (Merleau-Ponty, 1992: 19-20). Tal
perspectiva evidencia a importância do olhar na experiência do percebível e da criação, pois é dela que se originam todos os
mecanismos de sentido que operam na constituição do fazer poético. A visão está suspensa no movimento, porque não se
olha mais com olhos corriqueiros os fatos e objetos que se apresentam: há transbordamento, transmutação, perfuração do
conhecível. Essa tensão abre espaço para que se concretizem poéticas da variação, poéticas da variabilidade, poéticas que
injetam acepções inéditas para a matéria de um signo conhecido, como a língua, material de ponderação do poema de Eucanaã
Ferraz, desenvolvido logo abaixo:
Poema em que a língua diga mais;
em que a língua foi adiante da língua;
em que a língua diga ainda que a língua
irá antes da língua e chegará primeiro
a um céu sem nuvem sem anjo sem pássaro
sem signos do zodíaco porque não estrelas
na abóbada do papel em branco entre dentes
como pedras desenhando um país deserto
em que a língua já não diga a língua
e seja só a perspectiva de outra língua
que a anule numa espécie de fruto sem árvore
ou semente; língua inexplicavelmente
que para facilitar chamemos beijo.
(Ferraz, 2015: 14)
Ao percorrer o poema analisando apenas o âmbito semântico, nota-se que: 1) há reconfiguração e abertura no nível do signo
acerca dos sentidos provenientes do vocábulo língua, termo que por si só já garante densas reflexões e passa por um processo
de remodelação dentro do poema; 2) a disposição dos versos que, cuidadosamente estruturados e cadenciados por rimas
internas, convocam o interlocutor a imagem de mescladas pinturas que se materializam no poema, pinturas marcadas, principalmente, pelos seguintes versos “a céu sem nuvem sem anjo sem pássaro/na abóbada do papel branco entre dentes/como
pedras desenhando um país deserto”. A imagem poética, no processo poético-criativo de Ferraz, não se sustenta mais como
uma mera imagem, visto que o interlocutor, ao deparar-se com as remanescentes figuras pintadas pelos versos, pode formar
o seu próprio quadro, um quadro em que a anatomia da boca e o movimento do beijo concentram tudo aquilo que acontece no
interior do poema. Ao observar o verso inicial “Poema em que a língua diga mais”, aliado a sequência do verso final, “que para
facilitar chamemos beijo”, destaca-se que o poema funciona como a própria dinâmica do beijo, em que o tocar-se e o provar-se
de línguas são correlações artísticas e humanas postas em constante tensionamento (sendo que, no poema, tudo isso é perpassado pela estruturação rítmica e estratégicas escolhas lexicais). O fruto desse repetido choque – ou permanente “beijo”,
como no caso do texto poético supracitado - é a variabilidade reativa dada pelo encontro entre o processo criado (poema de
Ferraz) e o processo criador do interlocutor (que origina singulares sentidos).
A relação entre a linguagem poética e a pintura não acarreta em novidade, contudo, no que compete à linguagem poética na
contemporaneidade, afirma-se que a questão sensorial que o poema evoca mediante a realidade é lança luzes para outros aspectos dessa relação. Lembrando que a potência do sensível se dá, sobretudo, pela experiência do percebível, que favorece as
relações que o sujeito faz com o externo e consigo. O próximo poema de Ferraz, por exemplo, ilustra essa potência de imagens
experimentadas, aproximando o seu processo de criação – isso é, o poema – de um quadro em que múltiplas imagens parecem
estar deslocando-se em busca e movimento:
estão certas todas as canções banais letras convencionais
seus corações como são de praxe; estão certos os poemas
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enfáticos inchados de artifícios á luz óbvia da lua
ou de estúpidos crepúsculos; os sonetos mal alinhavados
toscos estão certos bem como as confissões íntimas
não lapidadas reles nem polidas; ouçamos o que dizem
sobre qualquer coisa; dizem não vai dar certo; repetem;
e se o verso é trivial é o mais sagaz quanto mais pueril
mais seguro quanto mais frouxo mais sólido quanto
mais rasteiro mais a toda prova e quanto mais barato
e quanto mais prolixo o alexandrino mais legítimo;
as formas desdentadas vêm do fundo; as odes indigestas
dizem tudo; o verso oco não traz menos que a verdade
nua e ponto. Estão certos os romances de aeroporto;
a quem busca um modelo procure o estúpido; se deseja
uma estrela de primeira grandeza escolha o simplório;
é o que eu digo não busque senão na aberração a sinceridade
e no disparate a franqueza; prêmios literários não passam
de hipocrisia; estiveram desde sempre certos os erros
de tipografia; o contrassenso deve ser o mandamento
de quem precisa disfarçar o mal-estar após mostrá-lo
sem pudor; sim a saudade arde exatamente como
nos roteiros dos filmes mas só as fitas mais chinfrins
e com fins infelizes não mistificam e dizem de antemão
o que seremos: redundância errância perfeição.
(Ferraz, 2015: 13)
Poesia e pintura transbordam a realidade, tornando-a diferente daquela sustentada pelo rotineiro. Por isso, assinala-se que o
processo criativo de Ferraz em sua composição poética está muito próximo da pintura, visto que o poeta consegue explorar
minuciosamente as imagens que se dispõem no verso. Além disso, o poema acima apresenta outro traço: o traço de conflitar
com o monólogo, um recurso que poderia ser aproximado à linguagem teatral. Com isso, uma suposta ‘pureza’ do poema é
denegrida: vê-se que a criação poética vai acometendo prismas distintos, o que resulta em uma experiência única que assalta
o interlocutor, pois esse torna o processo de criação ainda mais híbrido ao inserir, nas composições de sentido, suas leituras
e visões de mundo.
Conseguintemente, pode-se dizer que o processo de criação poética de Ferraz é realizado, ao mesmo tempo, na poesia e na
pintura, porque o poeta traz para sua obra recursos que transitam entre os dois meios. Poder-se-ia afirmar que a produção de
Ferraz é reflexo de um espírito que percebe o mundo na intensidade de sua remodelação. Em relação ao exposto, e ao elencar
o papel e a produção do pintor com o gesto da percepção, Merleau-Ponty dirá que “o pintor “oferece o seu corpo”, diz Valéry. E,
com efeito, não se vê como poderia um espírito poderia pintar. É emprestando o seu corpo ao mundo que o pintor transmuta
o mundo em pintura. Para compreender estas transubstanciações, é necessário reencontrar o corpo operante e actual, aquele
que não é um pedaço de espaço, um feixe de funções, que é um entrançado de visão e movimento” (Merleau-Ponty, 1992: 19, grifo
nosso).
O corpo de que fala Merleau-Ponty é um corpo que hibridiza e conflui a realidade e a singular percepção. O corpo de que fala
Merleau-Ponty é o corpo que, ciente de sua força de criação e elaboração, passa a questionar até o mais verossímil. Defender
a perspectiva de que a linguagem poética faz convergências com a pintura é uma leitura que nos possibilita atestar o vigor poético-artístico da nova poesia no Brasil. “Qualquer outro nome”, título do poema a seguir, revela como o olhar poético, aliado a
ação de perceber e de ser percebível, fabrica idiossincrasias que dimensionam o poema, pintando-o a partir dos cenários transcritos e transcriados. A pintura-poema, na textualidade de Ferraz, fala. O poema funciona como mediador da palavra na arte
confluída “que se pinta”. E o processo de criação, agenciando a variabilidade, é o único possível de incutir essa rica confluência:
Horror desse céu azul por desleixo azul
Porque sempre azul porque o fizeram assim
E o largaram lá azul porque o esqueceram
Por desamparo azul-nudez que nenhum véu
Ou voto resguarda da ausência de Deus
Sob o nome de Deus – nome que não cessa –
Em nome do qual todo nome é ultraje desarrimo
Vagando por estradas bombardeadas nuvens
De pó sob um céu sem nódoa.
(Ferraz, 2015: 26)
Se no processo poético-criativo de Eucanaã Ferraz nota-se um encontro com a pintura, considerando que a realidade e o ordinário são transmudados na elaboração e na relação com o poema, o caso em Carlito Azevedo mostra-se diferente, a julgar
pelo movimento que sua poética realiza: capta. Se em Ferraz é o transbordamento e a transcrição, características típicas da
pintura, que borram o fazer poético, em Azevedo o sinal de captura será particularidade marcante em seu processo de criação
poética. O poema, portanto, deixa de dialogar com a pintura, como foi visto em Ferraz, e passa a fazer contato com a fotografia,
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como será visto em Carlito Azevedo. Nessa intermediação entre poema e fotografia, o poema abaixo, de autoria de Azevedo,
já se revela certeiro e flagrante:
Ninguém pense contudo ter captado
Aí sua máxima essência
“as próprias palavras
estão efervescentes e tortas”
(Ferraz, 2015: 94)
A realidade no processo de criação poética em Carlito Azevedo é extraída e agarrada sem adornos e maquiagens: os instantes
não sofrem ajustes, visto que o poeta parece estar imerso na sua relação com o mundo percebido, projetando nela as reações
de um sujeito que está domiciliado em sua própria experiência: “as próprias palavras/estão efervescentes e tortas”, inscreve o
poema. E o tom fotográfico, movimentado pela brevidade curta e objetiva do verso e do poema, aproximam-se de um flash poético, flash esse que exige presença – e percepção – dos interlocutores e leitores do poema para que efetivamente aconteça:
sim
pois você é ainda o absoluto terrestre
a melhor patinadora
sob a lua vermelha dos verões daqui
deslizando pela pista
em busca dos ventos gigantes
dos verões daqui
(Azevedo, 2015: 94)
As cenas banais ocorridas nas ruas que cruzam o cotidiano ganham outros tons com o processo de criação poética de Azevedo. Com ele, a percepção aguçada do mundo não cabe na efemeridade do olhar, olhar esse que precisa ser renovado, consagrado, fotografado no âmago do poema:
Um vento frio bate em seu rosto
Na calçada em frente ao bar dos remadores
Provoca um tremor tão tênue
Nas suas faces
E é como um esplendor
O esplendor impossível do Cap’tain Zombi
e sua mascote:
(Azevedo, 2015: 98)
A apreensão e a captura, particularidades típicas da fotografia, propriedades capazes de instaurar instantes em sua forma e
sentido, tornam-se ferramentas da elaboração poética de Carlito Azevedo. Seu processo poético, portanto, conflui e se encontra com a arte de fotografar, tencionando a linguagem poética e fazendo convergi-la com os sentidos que percorrem o domínio
fotográfico.
3. RECRIAR PALAVRA, PEFORMAR-POESIA
Como esboçado anteriormente, e a partir da ilustração dos dois exemplos, depreende-se que a poesia produzida no Brasil,
contemporaneamente, tem concentrado dois movimentos muito interessantes: o primeiro, ocupa-se de recriar a palavra. E o
segundo, doravante dessa recriação, é dado na abertura que a poesia encontra, nessa forma, de ser performada. Ora, o poeta
que em sua criação exercita a recriação da palavra, explora tendências e recola estilos não seria o poeta brasileiro contemporâneo tão próximo do performer e da função nele contida?
No livro A performance como linguagem, a alegação de Renato Cohen de que a performance está muito mais próxima do teatro
do que das artes plásticas (o que é sempre discutível), também viabiliza que se pense num poema que pode ser performado.
O poema, na contemporaneidade, parece encenar em direção a vários palcos – o palco poético, o palco da pintura, o palco
fotográfico; encenação essa que é nítida nos processos de criação poética apontados na análise do presente artigo. Para
Cohen (2002: 43), é também nessa interação com o público, nesse evento que se dá ao vivo, no aqui-agora, na experiência do
percebível que faz com a atividade de leitura do interlocutor seja também uma experiência performática do poema, experiência
essa que leva o interlocutor para dimensões singulares, dispostas em tensões e com caráter confluente. Nessa relação performática, sujeito poético e leitor poético gestualizam com dinamismo na prática do fazer poético, fazer esse que se desdobra
entre o processo de criar e o de produzir sentidos.
É importante destacar ainda que não há conformação no performer. O poeta contemporâneo, tal como o performer, também
não se conforma. O poeta contemporâneo, assentado na imagem do performer, tranforma. Tranformar a realidade por meio da
poesia e das relações que ela estabelece por meio da fotografia e da pintura. Processo criador. Usa-se a ideia de performance
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na poesia brasileira contemporânea porque todas as gestualidades encontradas nos poemas são pontuais em seu desígnio:
criam. O gesto do verso no poema é o gesto criador. A palavra funda. Refunda. Re-identifica-se.
A linguagem híbrida da performance também está em concomitância com a linguagem híbrida da poesia pós-moderna na
atualidade. Fazer essa aproximação veemente e nítida é necessário (Cohen, 2002: 108). Como já foi dito, a poesia produzida
atualmente no Brasil também não está afiliada a uma “linguagem pura”, pelo contrário: é o hibridismo, marca latente na arte da
performance, que também caracteriza a poesia contemporânea brasileira. Na acepção de Alain Badiou (2013), “a performance
é um lugar de encontro entre as artes, seguindo os passos da emoção artística e não de sua contenção”, e a poesia contemporânea parece estar inserindo-se nessa angulação crítico-criativa.
As particulares considerações tanto de Cohen quanto de Badiou permitem pensar que o fazer poético no hodierno tem oportunizado uma tendência poética que não é mais fragmentada e unitária, porque neste momento importa, sobretudo, a mensagem
poética, ou melhor: a experiência poética que se dá entre sujeito poético no poema e o leitor que encara os versos dispostos
no texto. Abole-se a tendência para dar espaço à criação e ao desenvolvimento de uma poesia que se calca na experiência,
na relação com esferas outras (pintura, fotografia) e com o mundo (perceber, ser percebível). Nota-se, então, que a poesia se
põe em condição de portadora de todos os seus hibridismos, sendo capaz de abolir hierarquias poéticas no tratamento e na
compostura criativa com o texto – o que muda, inclusive, os parâmetros de qualidade sempre moldados em pontos de vistas
conclusos e não atualizados. Pensar nos caminhos da poesia que são possibilitados pelos caminhos da performance é um
modo de trabalhar com a poesia contemporânea hoje, ainda que essa perspectiva não dê conta das poéticas da variação ou
poéticas da variabilidade presentes nos processos de criação poética atualmente.
4. PRODUÇÃO E CRIAÇÃO POÉTICAS: CARTOGRAFAR PALAVRAS, REINVENTAR SENTIDOS
Haja vista as considerações aqui já realizadas, esse artigo pontua que a poesia brasileira contemporânea encontra-se, mais
do que nunca, numa posição em que os tensionamentos poéticos-teóricos-críticos estão sobrelevados, enriquecendo os processos de criação e fomentando poéticas em variação. Nesse cenário, Alan Badiou expõe um posicionamento rico pertinente,
pontuando que “estamos num tempo no qual é essencial recordar o que é o mundo através da própria força da arte, através
de sua nova força contemporânea. (…). Então, direi simplesmente, que a arte contemporânea dispõe todas as suas funções
multiformes e sem forma, mas que também tem a capacidade de nos recordar tudo aquilo do que somos capazes”. (Badiou,
2013: 07).
A arte e o fazer artístico, bem como o fazer poético, passam então a ser constituintes do espaço humano-social, porque recordam, maiormente, a robustez da humanidade que circunda a realidade. E ao perceber essa realidade e ser percebido por ela,
os indivíduos acabam abrindo margens de ressignificação do humano, o que torna a experiência artístico-poética fulcral em
tempos de dilaceração da benignidade. O teórico Nicolas Bourriaud diz que “é na diferença que se dá a experiência humana”
(Bourriaud, 2009: 60). Portanto, e em diálogo com a consideração do teórico, afirma-se que o posicionamento dos poetas, ao
abrirem mão do nivelamento entre áreas no processo de criação, revela um significativo aceno em direção a um mundo em que
as convivências com o diferente são pautadas pela riqueza, pela multiplicidade. Uma poética da variação e da variabilidade,
originada a partir das relações interartísticas, pode sugerir e impulsionar novas – e melhores – relações humanas.
“Pensar é experimentar, operar, transformar, com a única reserva de uma verificação experimental, na qual não intervêm senão
fenômenos altamente “trabalhados”, e que os nossos aparelhos mais que registrem, produzem” (1992: 14), afirma Merleau-Ponty. Os processos de criação na poesia têm ocasionado esse movimento, visto que transubstanciações ocorrem por meio
do poema. E, nesse exercício, o poeta vê-se remontando um espaço único, espaço que transita – e varia – por entre tempos
e campos, afinal “o artista deve remontar ao máximo possível dentro do maquinário coletivo para produzir um espaço-tempo
alternativo, isto é, para reintroduzir o múltiplo e o possível dentro do circuito social fechado” (Borriaud, 2009: 78).
A poesia, dada as aproximações, tem concedido espaço para o fomento da ideia de que é possível suspender mundos e de criar
outros a partir do movimento, movimento esse que, assumindo sua face de poética de variação, poética da variabilidade, valida
o abeiramento com outras faces da arte, por intermédio da instrumentalização – e, portanto, operação – artística. Para isso,
poeta e interlocutor precisam estar presente, fazer-se presente e operar com dinamismo (e com presença) mediante o fazer
poético que agora flerta com a arte de fotografar e com a ação conjurada pela pintura.
O que os processos artísticos de Ferraz e Azevedo revelam é que na experiência do percebível os processos de criação poética
não se prendem a uma esfera, deslocando-se, variando, tencionando-se. E é nesse choque que adentra o enigma, enigma esse
elucidado e esclarecido por Merleau-Ponty: “o enigma consiste em que o meu corpo é ao mesmo tempo vidente e visível. Ele,
que admira todas as coisas, pode também olhar-se, e reconhecer então naquilo que vê o “outro lado” do seu poder vidente.
Ele vê-se vendo, toca-se tocando, é visível e sensível para si mesmo. É um si, não por transparência, como o pensamento, que
não pensa o que quer que seja sem o assimilar, constituindo-o, transformando-o em pensamento – mas um si por confusão,
narcisismo, inerência daquele que vê em relação aquilo que vê, daquela que toca em relação àquilo que toca, do que sente
ao que é sentido – um si, portanto, que se compreende no meio de coisas, que tem um verso e um reverso, um passado e um
futuro…” (Merleau-Ponty, 1992: 21).
O poema contemporâneo parece trazer esse corpo que vê e que é visível à tona, desenham-se nas páginas muitas possibilidades capazes de abarcar essa descoberta entusiasmante e singular que é potencializada pelas palavras. O processo poéticoPOÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN
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-artístico na atualidade não compacta o devir, ele não o destrói, sua ação tem por finalidade - se é que possível totalizar uma
-, abrir brechas para que outras realidades sejam construídas a partir dos atritos oriundos dos processos de criação do poema.
Desse modo, pode-se dizer que o fazer poético, hoje, tem sido porta para aberta para devires outros, devires insólitos. Assim,
reinventa-se a palavra. Reinventa-se o poema. Reinventam-se os processos de criação implicados na constituição da poesia.
A experiência do percebível nos permite a heterogeneidade de sermos muitos, sermos outros. E nessa ‘confluência’ – para
usar novamente um termo presente neste artigo – encontramos poéticas em variação, poéticas da variabilidade. Cabe, assim,
retomar Merleau-Ponty, que diz: “A visão é o encontro, como numa encruzilhada, de todos os aspectos do Ser” (Merleau-Ponty,
1992: 68). Que os processos de criação poética sigam encruzilhando-se, vendo-se, possibilitando encontros que engrandecem
o ser - percebido e percebível – de e da poesia.
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RESUMO
A presente pesquisa visa uma reflexão a respeito do processo de investigação do duo Cinelante, na criação de performances em
dança contemporânea interagindo com audiovisual. Nesse processo, o movimento é convertido em variáveis computacionais
e a energia cinética é empregada como parâmetro de controle na geração de imagens em tempo real. Em tal contexto criativo,
é possível evidenciar uma abordagem híbrida na arte contemporânea, no entrecruzamento da dança e do vídeo, indicando,
nessa experiência, direcionamentos possíveis para a performance audiovisual e investigações do movimento sob a ótica da
arte e tecnologia.
Palavras-chave: Arte Contemporânea; Dança Contemporânea; Live Cinema; Audiovisual.
ABSTRACT
The present research aims at a reflection on the research process of the Cinelante duo, in the creation of performances in contemporary dance interacting with audiovisual. In this process, the motion is converted into computational variables and kinetic
energy is used as a control parameter in the generation of images in real time. In this creative context, it is possible to show a
hybrid approach in contemporary art, in the intertwining of dance and video, indicating, in this experiment, possible directions
for audiovisual performance and investigations of the movement from the point of view of art and technology.
Keywords: Contemporary Art, Contemporary Dance, Live-cinema, Audio-visual

O espaço cênico é por onde a humanidade transborda através da presença. Onde o corpo em movimento, entre falas e instrumentos musicais, silêncios e sons ambientais, expressa sua potência e sensibilidade. Onde o corpo se expressa nas mais
diferentes linguagens. Por outro lado, em outro espectro artístico, o da arte e tecnologia, o digital proporciona novos espaços
com a evolução dos dispositivos técnicos e que como poética existente, em alguns momentos, apenas no domínio do numérico
digital, e que encontra de várias formas certa resistência, entre crítica e público. Como podemos encontrar na arte do corpo
presente uma linguagem de possível diálogo contemporâneo com a arte tecnológica?
Pesquisadores como a artista brasileira Diana Domingues (1997) colocam a arte do século XXI como ponto de convergência na
revelação dos aspectos humanos da tecnologia. “Happenings e performances na arte de agora estão sendo vividos por corpos
tecnologizados, amplificados na sua totalidade física e psicológica que comandam e/ou são comandados por dispositivos de
interação” (Domingues, 1997: 16). Dessa forma, esse corpo presente no espaço cênico já recebe uma carga tecnológica direta
ou indireta.
Assim, pela perspectiva do corpo em cena e da arte e tecnologia, a presente pesquisa tem por objetivo elencar os aspectos
que caracterizam a produção do “duo Cinelante”, relatando como ocorre esse processo de captura dos movimentos na dança
contemporânea e como essa energia é empregada como parâmetros de controles eletrônicos, além de refletir de que forma
essa experiência híbrida se estabelece na poética gerada pelo duo e o que emerge desse processo artístico.
O processo criativo do grupo teve início em outubro de 2015, durante a performance “Corpográfico”, realizada no Teatro Caixa
Preta da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) pela equipe da “Acasos Companhia de Dança”, em conjunto com o artista
visual Calixto Bento. A performance realizada nesta ocasião consistia na pigmentação dos pés dos bailarinos do grupo com
tinta preta, os quais, na sequência, executavam uma improvisação corporal sobre um tablado suporte de papel. O traço gerado
pelo movimento sobre a superfície foi capturado por três câmeras, além da impressão em tinta sobre a tela. O resultado gráfico
foi selecionado, tratado em editores gráficos e aplicado como identidade visual do grupo. Dessa experiência surgiu o interesse
da bailarina Letícia Nascimento Gomes, integrante do grupo “Acasos Companhia de Dança”, em prosseguir investigando o
registro e a interação dos movimentos no meio digital.
Um exercício de edição foi proposto a partir do processo da “Jam Somática” (Figura 1), encontro aberto ao experimento do
movimento em dança, com foco no contato entre os bailarinos. Essa dinâmica colaborativa foi realizada na forma de uma
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aula aberta à participação geral de músicos, bailarinos e artistas visuais. A estratégia estrutura-se pelo fluxo de filmagem do
espaço cênico, o processamento dessa captura e a projeção do resultado em tempo real. Para reflexão da temporalidade dessa
experiência, trazemos ao encontro duas percepções do diretor russo Andrei Tarkovsky (1998) a respeito do exercício da edição.
Em primeiro lugar, o conteúdo revela um tempo diferenciado, não como a matéria bruta a qual o autor se refere, o “bloco de
tempo” esculpido durante a direção, mas, sim, ao lugar da linearidade do tempo real expresso na projeção audiovisual, modelo
mais próximo de um streaming, ou fluxo audiovisual. Nessa primeira instância, o tempo presente compõe a primeira camada
da imagem do vídeo na experiência. Segundo Gilles Deleuze (2005: 155), o modelo de imagem cristalizada, no qual a câmera
descreve o objeto no tempo, não se aplica neste contexto. Emerge da experiência a organicidade nesse regime de imagem,
declarando uma independência da mesma frente ao ato de filmar os objetos, formando uma instância indireta da imagem. Ou
seja, aquela imagem existe naquele contexto, com aquela configuração apenas enquanto é projetada. Sem a gravação da sua
dinâmica, ela se refaz constantemente como nova e irreprodutível.
No segundo movimento, a percepção da dinâmica entre os corpos, a improvisação sonora realizada por músicos voluntários
e a interferência técnica através da manipulação das imagens, criam nessa superfície, que revela no tempo presente, nessa
forma indireta de imagem, outros aspectos do tempo. Em alguns momentos, fere essa primeira camada fílmica do tempo
real, criando uma outra expressão do tempo presente, formando uma nova camada através de recursos obtidos na esfera dos
efeitos digitais, saturando em informação e reconfigurando esse vídeo. Nesse processo da experiência poética, agora sob a
edição e direção, tal camada de vídeo se apresenta sobreposta a que já existe, em uma camada de tempo cristalizada através
da interação audiovisual.
Figura 1 - JAM Somática - Fonte: Arquivo Pessoal

Esse fluxo processual de captura e edição, quando percebido pelos bailarinos participantes da Jam, configurou um critério
de deslocamento no espaço cênico, onde alguns se posicionaram a fim de interagir com o audiovisual em processamento, derivando desse processo uma normatização da partitura corporal frente à presença da câmera, em um processo de
enriquecimento e delimitação do espaço e do tempo cênico durante a performance. Essa reflexão a respeito do espaço,
tempo, deslocamento, interatividade e performance audiovisual foi o mote para as primeiras experiências de pesquisa do
duo Cinelante.
O movimento improvisado, experimentado no contato entre os bailarinos, como uma variável de deslocamento e tempo,
confere uma singularidade ao que é vivenciado na projeção. Durante o processo, foi registrado em vídeo uma versão do
filme derivada da matriz editada, direto do software, fiel ao que foi projetado. Uma segunda captura foi realizada no decorrer da apresentação de forma geral no ambiente, sem intervenções, incluindo a própria projeção, a título de registro. Uma
imagem geral registra o espaço cênico e a disposição entre os dispositivos de captura, a projeção e o início do processo de
investigação de contato.
Desta forma, dá-se início à experimentação do duo Cinelante, reunindo o corpo em movimento da bailarina, a captura de
movimento, a interpretação dos dados em tempo real pelo software e a projeção audiovisual. A partir dessa prática, o
primeiro questionamento surgido na dinâmica foi relacionado ao corpo frente ao dispositivo técnico. Quais são os movimentos na dança adequados à captura de movimento? Qual a extensão da captura do movimento ou até onde o corpo
pode ir frente ao dispositivo? Qual é a velocidade possível para estabelecer conexão entre corpo e processamento dos
dados?
Uma resposta possível para esses questionamentos iniciais surge na pesquisa de Lucia Santaella (2014) que coloca esse aparato técnico dentro do processo de criação. Nesse arranjo composto por corpo, sensores e máquina, a presença do sensor de
movimento não se configura apenas em um equipamento auxiliar ao processo. Ele é parte fundamental da poética tornando a
programação e presença integrados no processo, pois, como afirma Santaella: “não são meros aparatos estranhos à criação,
mas determinantes dos processos de que se vale o processo criador” (Santaella, 2014: 11). O corpo toca a programação através das lentes e programação peculiar do dispositivo técnico.
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O dispositivo utilizado inicialmente é o Kinect1, conectado a um computador, interpretado pelo software Touchdesigner2. Logo,
qualquer especificidade técnica quanto à leitura do corpo em movimento, ao atraso da captura durante o processamento, ou
a algum erro de conexão ou qualquer outra falha decorrente no processo é determinada como parte do processo e integrante
definitivo da poética, como regra estabelecida. Essa configuração de corpo e máquinas objetiva um “híbrido entre o biológico e
o artificial, entre o carbono e o silício” (SANTAELLA, 2014: 15). O que o dispositivo técnico consegue ou não consegue perceber
da forma em movimento, por uma limitação de qualquer natureza, gerando ruídos e falhas de comunicação, compõe o que se
processa na imagem e compõe esteticamente a poética.
Surge dessa condição uma imagem numérica que se desfaz da realidade, conforme refere Edmond Couchot (2003)3, artista
digital e pesquisador francês, no interior do seu cálculo o tratamento da informação sugere essa abstração de movimento
substituindo matéria e energia (Couchot, 2003: 164). Desse corpo em movimento, capturado através do dispositivo técnico,
emerge essa forma numérica, esse avatar capaz de manipular a programação generativa.
O entendimento de corpo no processo - corpo que Santaella (2014) denomina biocibernético - sugere classificações dessa
relação na perspectiva das Artes. No caso do corpo Cinelante (Figura 1), transita entre duas classificações distintas: a classificação de corpo “simulado”, espécie de corpo feito de algoritmos, completamente desencarnado, e de corpo “em telepresença”,
que se refere à presença remota, na ação à distância, possível através de programas computacionais (Santaella, 2014: 13).
O que esse corpo pretende junto ao digital é imprimir algo além da passagem do tempo, através do deslocamento aparente,
nesse dado momento em que a impressão das ranhuras da massa temporal é existente. Buscando o entendimento de que o
material temporal está determinado frente ao corpo inerte que, quando ativo, em movimento frente à captura algorítmica,
esculpe ou revela essa forma condensada de temporalidade.
Essa relação entre o corpo capturado e o processamento digital dos movimentos é investigado por artistas como Maria
Takeuchi e Frederico Phillips no Projeto “AS·PHYX·I·A” (2015)4 interpretado pela bailarina Shiho Tanaka (Figura 2), no qual
a caracteriza a multidisciplinaridade dos envolvidos e a utilização de dispositivos técnicos, prevendo desses dispositivos
técnicos limitações e buscando soluções em uma linguagem corporal compatível para essa linguagem limitada de captura
de movimentos, servindo como referência para a pesquisa do duo Cinelante, tanto esteticamente quanto a essa aproximação corporal com as novas mídias. “AS·PHYX·I·A” (2015) é composto por uma performance corporal registrada pelo Kinect
de forma a criar um banco de coordenadas espaciais, reinterpretado posteriormente por um software de edição 3D para a
composição final do vídeo.
Figura 2 - Making off do projeto “AS·PHYX·I·A” - Fonte: http://www.asphyxia-project.com/gallery

Outra iniciativa que inspirou o processo do Cinelante foi a do espetáculo “The Movement of Air”5, do duo Adrien M e Claire B.
Diferente conceitualmente, a coreografia se desenvolve sobre uma projeção pré-definida. O que aconteceu no palco não altera
o conteúdo audiovisual. Por outro lado, o posicionamento do audiovisual - como ele entra no espaço cênico e sua ordem - é
manipulada pelo movimento dos bailarinos, o que confere à interatividade com o vídeo uma centelha instigante dentro da
1. Sensor de movimento criado para o videogame X-Box pela Microsoft.
2. Software de programação visual em tempo real destinado a interação multimídia criado pela empresa Derivative.
3. Edmond Couchot é conhecido por seu histórico profissional ao tentar sintetizar a pintura gestual, plástica e cinética. O resultado deste trabalho veio a ser
conhecido como arte digital (ou arte numérica). Seu estilo surgiu da utilização de meios eletrônicos, digitais e interativos para expor sua arte, como de 1965
a 1973, quando interessado na participação do público, produziu uma série de dispositivos que chamou de “música móvel”, aparelhos que recebiam os sinais
sonoros e disponibilizavam imagens na tela de um computador. Ainda na década de 70 construiu uma obra sensível a ondas de rádio chamada Semaphore,
que originou uma segunda e uma terceira continuação. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Edmond_Couchot
4. Descrição detalhada e imagens do projeto “AS•PHYX•I•A” disponível no endereço: http://www.asphyxia-project.com/about.
5. Descrição detalhada e imagens dos projetos disponível no endereço: http://www.am-cb.net
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pesquisa. Como consequência do espetáculo “The Movement of Air” o duo Adrien M e Claire B desenvolveu o espetáculo “Pixel“,
seguindo esse viés da dança em sinergia com o audiovisual, porém, dessa vez, com maior processamento e interatividade com
os movimentos dos bailarinos no palco.
O que difere a experimentação do Cinelante das experiências citadas é a relação do tempo de processamento. O que a coreografia sugere à programação, a mesma retorna com a máxima celeridade. A princípio foi destinado à programação duas
possibilidades: mão esquerda e direita. As mãos descreviam para a programação três variáveis espaciais, expressas nas coordenadas x, y e z. Atrelado a essas variáveis foram designadas partículas geradas pelo software com o objetivo de acompanhar
seus movimentos. Essa dinâmica de mãos e partículas foi a tônica das primeiras experiências. Uma amostra da formação
dessas partículas pelo movimento frente à captura está disponível no link - https://youtu.be/1M3a-Kskcws, onde o movimento
das mãos da bailarina conduz as partículas pelo espaço da projeção (Figura 2). Dessa forma se estabelece um modo dialógico
entre corpo e máquina pela complexidade dos dados que o movimento oferece, bem como pela diversidade de dados que ela
dispõe na captura e pela celeridade no tratamento das informações (Couchot, 2003: 161).
Figura 1 - Saturação das partículas generativas

Neste contexto, o corpo em busca de uma condição coreográfica junto à projeção das mídias digitais, não encontra o atrito, o
apoio, o contato decisivo para a determinação espacial e composição dos movimentos. O corpo é quem estabelece os parâmetros frente à limitação da captura. Sobre este tema, revela Ivani Santana (2014) acerca da evolução dos outros corpos até
os derivados desse contágio, entre a materialidade e a projeção: “Desse retorno e busca de um “corpo-sujeito”, surge o “corpoimagem” do mundo digital e seus avatares, desafiando a compreensão sobre qual suporte corpóreo a dança pode ocorrer.
A Dança em Rede intensificou esse processo delatando um corpo feito de informação, o “corpo-código”” (Santana, 2014: 50).
Esse corpo codificado busca espaço na programação de forma interpretativa, sugerindo ao generativo uma série de questionamentos fora da sua linguagem original. Como quem aprende um novo idioma, ou começa a vivenciar a fala, esse corpo busca
como pode se expressar frente ao novo.
A partir desse entendimento do corpo, a consciência da qual o corpo estará presente na experiência, delimita-se a pesquisa
de movimento a partir do princípio das conexões ósseas da técnica corporal desenvolvida por Bartenieff, a partir do Sistema
Laban6 de análise de movimento (Fernandes, 2016, p. 32). Esse princípio norteia a movimentação da bailarina que tem, nesse
contexto, o corpo como meio ligação, não só pela expressão, mas também pela possibilidade de inserção de códigos e interferência na projeção.
São analisadas nessa proposta as variações de dimensionalidade, em sua extensão e profundidade, explorando as possibilidades de leitura e transformação de movimento em códigos na captura realizada através do sistema Kinect (Figura 2). Isso
se refere ao método de identificação dos dados através dos sensores quando a forma corporal é separada em uma estrutura
simplificada de ligações ósseas para proporcionar a leitura do movimento. Assim, o processo de captura constitui, na prática, a
metalinguagem da orientação artística na pesquisa de movimento na dança contemporânea. O sistema Laban sugere a divisão
das extremidades e o tórax em grupos de movimentos. Como exemplo, pode-se citar um deslocamento “cabeça/cauda”, “cotovelos/ombros”, dentre outros. Da mesma forma, o sensor faz a leitura de movimento, identificando as extremidades e criando
uma relação de distâncias para a delimitação dos dados.
Neste momento a prática de Live Cinema encontra-se desafiada pela força cênica do bailarino, o que poderia conduzir, na
prática, à performance cênica. Por outro lado, a problemática que permeia a poética tende a questionar a respeito do quanto
a sensibilidade maquínica é capaz de interpretar a sensibilidade do movimento do bailarino que, por sua vez, percebe seu

6. “O Sistema Laban/Bartenieff compõe uma nova abordagem sobre as investigações de Rudolf von Laban que integra uma longa e rica história de contribuições. Esta denominação reúne os trabalhos e pesquisas sobre a Análise de Movimento com o pensamento complexo da Teoria dos Sistemas.
Há quatro categorias que formam o conjunto relacional deste Sistema e sustentam o estudo e à analise de movimentos. Corpo, Espaço, Esforço e Forma são
os elementos centrais que fundamentam o olhar e a investigação do movimento nas mais diversas circunstâncias em que está presente”.
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movimento gravado no tempo de projeção e busca na sua partitura corporal transcender o movimento realizado nos instantes
anteriores, em sinergia com as partículas generativas.
Figura 2 - Esquema ilustrativo da captura do sensor Kinect - Fonte: https://developer.microsoft.com/pt-br/windows/kinect

Tal imprecisão da leitura corporal quando frente a um dispositivo técnico é característico nesse fluxo de arranjos variáveis,
criados pela máquina, porém, regidos pelo coeficiente coreográfico do bailarino. Delineando uma estrutura no tempo do processo, o software gera a partícula e a projeta, procurando o bailarino no espaço. O movimento da dança aguça o sensor de
movimento, informando ao software as coordenadas espaciais. Esses valores serão considerados na geração das próximas
partículas, orientando seu posicionamento. Enquanto o corpo toma o espaço, o software o segue cristalizando seu próprio
tempo. Uma amostra da experiência está presente no link - https://youtu.be/1M3a-Kskcws.
Da experiência do processamento da imagem em tempo real derivou outra prática de impressão do tempo sob a égide do
movimento corporal em dança. Nesse segundo momento, a dinâmica foi realizada por uma bailarina, frente ao sensor de movimento Kinect, capaz de interpretar o posicionamento de seus membros em movimento no espaço cênico e convertê-los em
variáveis junto ao software generativo. Desse princípio técnico realizou-se a performance “(de)codificando: corpo;” (Figura 3),
evento ocorrido em novembro de 2016 no Teatro Caixa Preta da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), híbrido da primeira experiência com a técnica, sendo que o espetáculo performático é a continuação desse diálogo entre corpo e software,
a fim de amplificar a compatibilidade do movimento improvisado junto à programação generativa que busca acompanhar os
movimentos da bailarina.
Figura 3 - Performance “(de)codificando: corpo;“. Fonte: Arquivo Pessoal

Sobre essa programação generativa que reage à movimentação da bailarina, pode-se retomar o conceito geral da arte que
emerge do tecnológico, remontando à estética computacional como registro primordial nos estudos do filósofo alemão Max
Bense (2009), em sua “Estética Gerativa”, formulada com base nas experiências dos músicos americanos Lejaren Hiller e Leonard Isaacson, que além de êxitos práticos formularam uma base teórica. Além dos músicos citados, vale lembrar o alemão
Georg Nees, que atingiu um caráter transcendente da notação sonora musical através do método generativo, imprimindo
grafismos das suas performances musicais em experimentos artístico-tecnológicos.
Tais pesquisas formam uma teoria matemático-tecnológica da transformação de um “repertório em diretivas, das diretivas em
procedimentos e dos procedimentos em realizações” (Bense, 2009: 135). Nessa perspectiva, propõe-se um fluxo de criação
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que implica em um “programa” com critério estético, que é composto pelo computador e um gerador aleatório responsável pelo
controle desse fluxo, sendo a máquina o “realizador” final após a configuração do artista.
O termo “arte generativa” é atribuído a Georg Nees e Frieder Nake, por meio da denominação empregada em um espetáculo
realizado em Stuttgart na Alemanha, em 1965. Na ocasião, o uso da expressão foi um modo de explicitar ao público uma estratégia que ocorria através de computadores, gerando resultados fundamentados em operações matemáticas, os quais em
alguns momentos foram automatizados e, em outros, gerados aleatoriamente pelo sistema generativo (Bense, 2009: 135-137).
No caso da produção poética do duo Cinelante, quando da captura da presença da bailarina, é dessa aleatoriedade que está
sendo tratada pelo sistema generativo. Ou seja, uma forma esférica recebe um ruído no seu deslocamento, sujeito ao posicionamento das mãos, direita e esquerda, com partículas distintas.
Como um desdobramento da performance “(de)codificando: corpo;” igualmente foi estabelecido o processo de criação da
videoinstalação “Incorpóreo”, selecionada para integrar a programação do Museu de Arte de Santa Maria (MASM) em seu
calendário oficial. No primeiro momento, a bailarina realizou um registro performático da presença na projeção audiovisual
(Figura 4). Durante o tempo de permanência da exposição no Museu, os visitantes visualizaram e interagiram com a performance inicial, momento quando, conforme Michael Rush (2013), “o observador celebra um contrato com a máquina que inicia
e sustenta a ação artística” (Rush, 2013: 6) e, nesse caso, amplifica a ação inicial.
Assim, enquanto a programação processa a presença no ambiente, ela também oferece uma possibilidade do usuário reconhecer fragmentos sensoriais na superfície projetada, ditando ao corpo novas posições e compondo juntos, em tempo real, outras
formas combinadas. Segundo Couchot (2003), “as máquinas iniciam um processo de emitir em direção ao homem informações
de toda espécie (auditivas, hápticas, proprioceptivas) ” (Couchot, 2003, p.179), possibilitando novas ações sobre a própria
máquina, municiado o interator de novas percepções.
Figura 4 - Performance “Incorpóreo;”. Fonte: Arquivo Pessoal

Em um segundo momento foi realizada uma outra performance, ampliada da experiência original, somando a primeira camada
da experiência às experiências dos visitantes, e uma performance final, totalizando três camadas de imagens distintas e um
registro temporal de toda a experiência. Nessa ocasião, a interface foi utilizada pelo público e outros bailarinos registraram
performances de forma espontânea (Figura 5).
Abastecida desse coeficiente de força cinética composto de presença em movimento, a reconfiguração das cenas orgânicas
no tempo cristaliza uma nova leitura do vídeo. Segundo Arlindo Machado (1993), professor, pesquisador e curador de arte
brasileiro, essa recombinação surge como necessidade fundamental na constituição do audiovisual junto a outras “coisas”,
outros elementos constituintes, “respondendo a necessidades novas, fazendo desencadear consequências não antes experimentadas” (Machado, 1993: 47).
Deste modo, a imagem digital oferece o ambiente propício para o desenvolvimento dessa poética da impressão da presença
no tempo, com base nessa imagem a qual Machado (1993) se refere como “ruidosa” (Figura 4), “se caracteriza, antes de mais
nada, pela sua extraordinária capacidade de metamorfose” (Machado, 1993:, 47). Durante a experiência empreendida pelo duo
Cinelante, o som ambiente, o movimento e os efeitos de software foram as fontes principais de interferência nessa superfície
“ruidosa”.
A interface apresenta o sistema generativo para o interator, que exerce uma função análoga a de um espelho. Durante um
processo de “aprendizagem criativa com a participação ativa” como um “facilitador da experiência de arte” (Rush, 2013: 198).
Sendo esse sistema generativo a interface, assim referida no seu sentido mais simples, como encontrada em Steven Johnson
(2001), “tradutor, mediado entre as duas partes, tornando uma sensível para a outra” (Johnson, 2001: 16). Dessa forma, o
arranjo da videoinstalação tem por finalidade essa sinergia de afetos, o reconhecimento da presença frente à interface, para
nessa dinâmica provocar uma motivação interativa.
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Figura 5 - Performance “Incorpóreo;”. Fonte: Arquivo Pessoal

O Cinelante obstina nessas práticas a compreensão das estratégias de captura de movimento e de interpretação desses dados, de forma a executar ações performáticas tecnológicas mais livres do ponto de vista do movimento. Como consequência
dessas práticas, o papel do projetor audiovisual e dos dispositivos de captura de movimentos poderá ser alterado para uma
interface mais próxima do corpo da artista, como uma vestimenta sensor somada a uma projeção baseada em luzes individuais ou um projetor portátil.
Por essa perspectiva, a pesquisa conclui que a experiência desenvolvida pelo grupo reafirma a contaminação pelo numérico,
em uma experiência híbrida, na qual o coeficiente numérico é obtido junto à pele da bailarina, no ato do seu movimento, e essa
é a singularidade determinante na estética. De qualquer forma, certa humanidade é inserida na codificação, e uma parcela de
corpo compõe o código junto ao software. Como consequência, codificações com maior humanidade e interações mais fluidas,
por conta da similaridade nas linguagens técnicas e corporais e pela proximidade a esses dispositivos técnicos.
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RESUMO
Os dispositivos, neste trabalho, passam a amparar as emergências desviantes, alternativas, ainda não convencionadas ou as
que sequer existem. Este texto busca descrever e refletir sobre o processo de criação artística em curso - “Emergência” - que
se estabelece na relação entre arte e vida, terreno que abrange a teoria da estética relacional. Essas práticas artísticas que
visam criar brechas de convívio, propor modelos de socialidade, vêm se delineando enquanto um movimento dentro da arte
contemporânea e suscitando questionamentos a respeito da forma, dos processos de legitimação da obra de arte e do seu
caráter político e transformador. Este artigo é um recorte da pesquisa em andamento do trabalho de conclusão de curso em
Artes Visuais na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde apresento os primeiros caminhos investigativos. Uma
grande e confortável almofada vermelha no meio do caminho contém ideias que transgridem certas normas do convívio e cria
novos roteiros na rotina cotidiana, permitindo, mais do que representar a vida, refazê-la.
Palavras-chave: Processos de criação; estética relacional; arte contemporânea.
1. OS DISPOSITIVOS
1.1. “Em caso de emergência, puxe a alavanca”
“Quebre o vidro”, “acione o alarme”, “desça as escadas”, “empurre a porta”. Num dia explosivo, reparei nesses objetos com
olhos de investigação e busquei subjetividades na estética do cotidiano: portas gritam em vermelho “salve-se” sinalizando
saída de emergência. Quisera usar o extintor de incêndio para apagar as ansiedades acadêmicas e pós-industriais.
O processo artístico de Emergência é o parafraseio desses dispositivos, dados à livre tradução, tão presentes na rotina visual do
cotidiano. Trata-se da apropriação do termo e da estética envolta nele para estimular pequenas subversões a respeito daquilo que
nos é imposto enquanto caráter emergencial. Algo como injetar nestes dispositivos uma energia artística “descondicionando-os,
isto é, retirando-os de uma ordem preestabelecida e sugerindo ampliadas possibilidades de viver e se organizar no mundo” (Canton, 2011: 12). Ao pensar em emergências, imagino corpos individuais, com necessidades muito específicas, cada um carregando
uma cabeça e um coração – não necessariamente nessa ordem. Sobretudo em tempos de transições, liquidez (Bauman, 2003),
transversalidades – ou o que pode ser taxado de crise – é válido evidenciar as peculiaridades do ser. Aquilo que nos torna único,
no direito de ser e, principalmente, de estar no mundo. Transitar no mundo como sujeitos pós-modernos que somos (Hall, 2004).
E querer o incomum, o não convencional, o que parece meio loucura mas que, no fundo, é total necessidade.
Figura 1: “Emergência”

Fonte: acervo pessoal/Jacilene Borba
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Estamos rodeados de dispositivos de emergência que têm como função garantir a nossa integridade física. A proposta desta
ação artística é a de reelaborar as emergências, as imprescindibilidades, e proporcionar uma nova perspectiva de vivenciar o
espaço em comum, possibilitando reinvenções de si/ de mim/ do outro. Dispositivos que contemplam outras necessidades do
ser, que não só a de estar fisicamente presente no mundo. Ações e expressões afetivas estão envolvidas neste processo e se
manifestam num espaço concreto dentro de um contexto histórico. A universidade hoje, por exemplo, é um recorte de espaço-tempo repleto de fatores condicionantes nas trocas afetivas. São fatores as estruturas dos processos seletivos, a gestão
das políticas públicas, a infraestrutura, as relações hierárquicas, os paradigmas acadêmicos, a formação dos professores, bem
como são fatores a arquitetura, a luminosidade, as cores, as áreas verdes, as mesas, os bancos…
A pesquisa em torno dos dispositivos se iniciou no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), como atividade do componente curricular de Tridimensionalidade, no curso de Artes Visuais. Uma grande
e confortável almofada vermelha com a palavra “emergência” escrita foi colocada no pátio interno do prédio. Havia naquele
momento alguns conflitos de interesse entre a diretoria e os alunos com relação aos desejos de ocupar artisticamente o centro. Esse contexto, dentro do ambiente acadêmico, gerava significados ao dispositivo, pois desencadeava discussões sobre
mecanismos de poder e disciplinamento dos corpos entre a comunidade acadêmica. Um jogo constante de negociação de subjetividades nas quais as versões de verdades de estudantes, professores e equipe diretiva estavam postas em pauta, revelando
certas feridas da estrutura institucional. A almofada é um convite à pausa, ao descanso, ao compartilhamento do espaço, às
trocas afetivas: um lugar de novas produções de sentidos e desejos. Era importante que ela fosse grande o suficiente para
caber mais de uma pessoa.
Figura 2: Dispositivo de emergência em uso

Fonte: acervo pessoal/ Jacilene Borba

Figura 3: Dispositivo de emergência em uso

Fonte: acervo pessoal/ Renata Wilner

Enquanto investigadora, também produzi sentidos em relação ao dispositivo. Entre eles, a criação de estratégias de ocupação
de um espaço que também era meu e que me fazia perceber certas demandas de convivência pacífica, num ambiente muitas
vezes competitivo e estéril de afetividades. Esse contexto espaço-temporal acrescia também ao dispositivo ideias de militância, buscando uma transformação daquela micro-realidade cotidiana da qual todos funcionários, professores e estudantes são
partícipes.
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1.2. A emergência do trânsito entre realidades
Figura 4: Dispositivo de emergência em trânsito

Fonte: acervo pessoal/ Lizandra Santos

A possibilidade de transportar esse dispositivo para outros lugares oferece uma visão mais ampla de como o contexto espacial
atribui valores e sentidos. Partiu daí o desejo de colocá-lo em trânsito por outras realidades sociais, outras ecologias (Guattari,
1990), e observar os diferentes usos e traduções para este artefato, bem como a sua ressignificação a partir dessas experiências.
Uma oportunidade para esse registro foi o recente Encontro com as Artes, a Luta, os Saberes e os Sabores da Comunidade
Quilombola de Conceição das Crioulas1, com a colaboração do movimento intercultural IDENTIDADES e outras instituições de
ensino, como a UFPE e a URCA (Universidade Regional do Cariri). Esse evento, que teve a duração de uma semana, propôs uma
programação de ações educativas, oficinas, formação de professores e investigações, mas principalmente, a ação essencial do
“Encontro” de promover a aproximação e a relação entre iguais. Levei a almofada até Conceição das Crioulas para identificar
e registrar o tanto fosse possível as interações e suas naturezas (ao menos as que estivessem ao alcance das minhas observações, já que a almofada ficou disponível para o uso todo o tempo, sem instruções ou apresentações) para então ampliar a
percepção sobre este trabalho.
Para chegar até Conceição, fizemos uma viagem de quase sete horas. A almofada, no caminho (por conveniência ou falta de
espaço) acabou servindo de apoio para descansos e cochilos. Chegando lá, coloquei-a no salão da AQCC (Associação Quilombola de Conceição das Crioulas), lugar que, durante os dias do encontro, era espaço de reuniões e oficinas. Naturalmente
alguns sentavam nas cadeiras, outros do nosso grupo sentavam na almofada.
Figura 5: Dispositivo/brinquedo em uso no mercado público

Fonte: acervo pessoal/ Lizandra Santos

No dia seguinte, ao chegarmos na AQCC para a abertura do Encontro, presenciamos Eduardo deitado sobre a almofada. Ele foi
o primeiro a se sentir completamente à vontade para fazer uso daquele dispositivo. Perguntei para ele se havia algum lugar
1. Conceição das Crioulas é uma comunidade quilombola matriarcal situada em Salgueiro, no sertão de Pernambuco, e conhecida nacionalmente pelo seu
histórico de lutas e conquistas territoriais, bem como por sua educação específica e diferenciada e pela sua produção artística.
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de sombra onde ele gostaria de levá-la. Logo dois outros meninos apareceram para comprar a ideia. Ficou combinado então
de levarmos ao mercado (que é também um lugar de encontro na comunidade). Levamos. Os meninos brincaram, sacudiram,
se jogaram por cima, posaram para fotos. Surgiu dali uma intenção lúdica que ainda não havia sido visualizada por mim. O
dispositivo de emergência se transformou em brinquedo. Me distanciei enquanto Eduardo, Eric e Dário brincavam. Mais tarde
voltei ao mercado a almofada não estava mais lá. Procurei superficialmente e não encontrei. Perguntei a Penha, uma das mulheres que estão à frente da associação, e descobri que a almofada estava sendo usada para uma outra criança menor dormir
enquanto sua mãe, conhecida como Ciça, terminava o trabalho na cozinha.
Figura 6: Dispositivo/cama para o filho de Ciça dormir na cozinha

Fonte: acervo pessoal/ Luana Andrade

Em outro momento, levei a almofada para a rua. Coloquei-a próxima de uma esquina onde fazia sombra. Algumas pessoas passavam e olhavam, liam a palavra e comentavam umas com as outras. Uma das nossas colegas do grupo sentou na almofada
e ficou a trabalhar numa peça de crochê. Esses movimentos iam gerando uma curiosidade entre os passantes cada vez mais
dispostos a chegarem perto e interagirem. Um outro menino se aproximou junto com um grupo de pessoas, foi ficando por perto até se sentar. Depois se deitou, esticou as pernas na parede… Falava com os colegas em tom de brincadeira: “Emergência!
Estou doente!”. E dava risada. Antes de sair, fingiu que levaria a almofada pra casa.
Figura 7: Dispositivo de emergência para doentes de mentira

Fonte: acervo pessoal/ Luana Andrade

Durante os dias, o dispositivo transitou por diversos lugares dentro da comunidade. Na maioria do tempo eu não sabia ao
certo do seu paradeiro. Entretanto, pude observar algumas constantes no registro dessas emergências. São interações que
possivelmente revelam um pouco da relação dos moradores de Conceição entre si, com o espaço em que vivem e também
alguns aspectos da construção das infâncias. Identifiquei, por exemplo, que a maior parte das situações onde a almofada foi
usada tinha relação com as crianças da comunidade e partiam, tanto da espontaneidade delas, da brincadeira lúdica, quanto
como um amparo às mães que trabalhavam na associação e as queriam por perto. Dessa forma, encontraram um espaço na
cozinha e adotaram a almofada vermelha como um artefato de auxílio no cotidiano. Vi crianças brincando, dormindo e se alimentando, confortavelmente, fazendo uso do dispositivo. Enxergo nessas interações um reflexo da construção das infâncias
em Conceição das Crioulas, pois percebia-se, em diversos momentos, a valorização da fala da criança, da sua brincadeira, da
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sua existência. Deslocar o dispositivo do lugar de onde ele foi criado ampliou as possibilidades de produção de sentidos diante
de contextos distintos, um refazimento da emergência a cada realidade espacial por onde transita.
1.3. Considerações sobre site-specific e site-oriented
Essas questões sobre a relação do objeto de arte e sua localização espacial – discutidas por Miwon Kwon (1997) em seu texto
Um lugar após o outro: anotações sobre site-specificity – emergiram com o minimalismo, por volta da década de 60, gerando
uma força oposta ao paradigma modernista, onde as obras (mais especificamente as esculturas) eram completamente autônomas e indiferentes ao “site” que ocupavam, mecanismo que dissociava o espaço da arte do mundo real, da sociedade. O
trabalho site-specific em sua primeira formação focava então no estabelecimento de uma relação inextricável, indivisível entre
o trabalho e sua localização, e demandava a presença física do espectador para completar o trabalho” (Kwon, 1997: 167). Em
seu desenvolvimento, a arte site-specific passou a não dar mais conta das variações decorrentes da abrangência do significado
do termo, dando margem a um processo de desterritorialização e desmaterialização do site. Não se tratava mais, necessariamente, de um lugar físico específico, mas entendia-se que esse lugar poderia ser, por exemplo, uma estrutura cultural. Um
importante deslocamento nas práticas artísticas começava a se delinear: “o ‘trabalho’ não quer mais ser um substantivo/objeto, mas um verbo/processo, provocando a acuidade crítica (não somente física) do espectador no que concerne às condições
ideológicas dessa experiência” (ibid: 170).
Esse processo discursivo que transformou o site em “algo mais do que um lugar” deu origem às manifestações de site-oriented. Se, inicialmente, as questões sobre a relação entre os objetos e sua localização, que originariam o trabalho site-specific, tinham a ver sobretudo com o espaço das instituições de arte (galerias e museus), a intenção agora era orientar as
discussões para fora dessas paredes, adentrando o cotidiano, a sociedade, o mundo: “formas atuais de arte site-oriented,
que prontamente se apropriam de questões sociais (com freqüência por elas inspiradas) e que rotineiramente incluem a
participação colaborativa de grupos de público para a conceitualização e produção do trabalho, são vistas como uma forma
de fortalecer a capacidade da arte de penetrar a organização sociopolítica da vida contemporânea com impacto e significado maiores” (Kwon: 1997: 173).
2. A ESTÉTICA RELACIONAL
2.1. Estética da existência: “faz de tua vida uma obra de arte”
Podemos pensar a princípio que toda arte é, por natureza, relacional, já que pressupõe o Outro, propõe um diálogo. Tão logo
posso presumir que todo o campo da arte pode ser político, sobretudo quando inserido no terreno das socialidades. Dessa
forma, faz-se necessário saber o que se compreende por Arte Relacional, ou seja, qual a matéria autônoma que delimita a sua
existência? Qual característica a define como um movimento? Segundo Nicolas Bourriaud, essa diferenciação se dá a partir
de um transbordamento da obra para as relações externas ao que comumente denominamos “campo artístico”. Esse deslocamento acontece da esfera das representações para a própria vida, dando nitidez a uma estética da existência: “a arte moderna
induz uma ética criativa, refratária à norma coletiva, cujo imperativo primeiro poderia ser assim formulado: faz de tua vida uma
obra de arte” (Bourriaud, 2011: 18).
Historicamente, uma consciência relacional começa a ser inaugurada no período do Renascimento, quando, gradualmente, a
arte se desvencilha da sua, até então, única conexão possível, entre o homem e o divino, e passa “a explorar as relações existentes entre o homem e o mundo” (Bourriaud, 2009: 38). Isso quer dizer que o artista, a partir da tendência de uma representação mais realística, começava a se relacionar de outra maneira com a fisicalidade das coisas, a examinar o mundo por uma
nova ótica. Já na virada do século XVIII para o XIX, essa negociação será transportada para o espaço inter-humano (a conexão
do homem com o homem). Esse período, conhecido pelo surgimento das vanguardas, dos novos desejos na arte e das buscas
por novas definições, marcou, de certa forma, a consolidação do que conhecemos por modernidade. A partir de então, começa
a surgir um considerável número de artistas interessados em criar novos modelos e formas de vida.
Os objetivos estéticos, culturais e políticos postulados pela arte moderna começam a ser contestados a partir da possibilidade da arte relacional. De um ponto de vista cronológico, a arte relacional enquanto expressão sistematizada, surge como
uma forma alternativa ao contexto da época moderna. Havia certo paradoxo na “modernidade política” onde, embora se pregasse a emancipação dos indivíduos e povos, ocorreu, contrariamente, uma racionalização geral do processo de produção,
substituindo o projeto emancipador pelo investimento individualizado, “por inúmeras formas de melancolia” (Bourriaud,
2009: 16).
De forma semelhante a este pensamento, Reinaldo Laddaga fala em uma “valorização da solidão” como um produto da cultura
artística da modernidade. Essa solidão se conecta tanto ao processo de produção artística – a ideia de arte enquanto um fazer
individual, expressão de uma experiência emocional e pessoal do artista2 – como aos processos perceptivos que incluem o
espectador numa atividade de observação silenciosa e isolada. O silêncio em questão refere-se mais à mudez de fato do que
à passividade. O público observador na modernidade não era de forma alguma passivo: ele estava “ocupado em reconstruir as
diretrizes para a observação que se encontram em disposições complexas” (Laddaga, 2012: 43) nas obras modernas. O seu
2. Linda Nochlin (1971) em Por que não houve grandes mulheres artistas? supõe um equívoco na definição que comumente se faz da arte que acaba por servir
como justificativa às noções como a do mito do “grande artista” e à concepção da “grande arte”.
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isolamento se dava à medida em que, para alcançar a experiência da obra, ele precisava ser capaz de se distanciar de suas
relações cotidianas, triviais.
Essas estruturas de distanciamento e rompimento entre a arte e a vida expõem alguns problemas relativos à construção
de uma noção etnocêntrica da arte. Geertz chama atenção para certas características ocidentais e modernas na maneira
de se pensar a arte em termos unicamente técnicos, atribuindo o poder estético às “relações formais entre sons, imagens,
volumes, temas ou gestos” (Geertz, 1997: 145). Porém, sabemos que toda arte é produzida num contexto e que os objetos
estéticos não estão pairando em um mundo virtual, idealizado, o “universo da arte”. Eles estão localizados no curso da
vida, no seio da sociedade, e não há como destacá-los dela. Isso quer dizer que as definições de arte variam tanto quanto
variam as culturas. Para entender a complexidade no ato das definições podemos pensar, por exemplo, nas sociedades que
não possuem no seu código linguístico uma diferenciação entre arte e artefato ou as que não possuem em sua linguagem
vernacular sequer as palavras arte ou artista, como ocorre com alguns povos da Cordilheira Oriental dos Andes (Fernandez,
2013).
Tais noções, como as de isolamento e de observação silenciosa pertencentes à cultura moderna deixam de compor o quadro
da estética relacional, que se propõe enquanto “ações orientadas para modificar estados de coisas imediatos no mundo”
(Ladagga, 2012: 44). As relações de contingência no desenvolvimento das produções artísticas revelam dados sobre uma
definição da estética relacional em contraponto a certos pensamentos modernos. Muito se fala a respeito do fracasso da
modernidade quando ela tenta sustentar, através das vanguardas as grandes utopias. Por exemplo, o manifesto futurista que
pregava em uníssono a destruição da arte do passado como celebração das novas tecnologias. O critério universal do novo
resultava no esvaziamento de sentidos e reduzia o processo à operacionalização do fim. Bourriaud atenta, porém, para o legado moderno na contemporaneidade, resgatando os desejos primários, os pressupostos filosóficos, culturais e sociais que
perduram e que se localizam na base das construções relacionais quando afirma que “a modernidade não morreu, e sim a sua
visão idealista e teleológica.” (2009: p. 17).
2.2. O pós
Da descrença nas grandes utopias, a partir da década de 60, começam a brotar os pensamentos pós-utópicos, pós-vanguardistas, pós-modernos. Há, porém, discursos que afirmam não somente que a modernidade não morreu, como ela coexiste à
pós-modernidade enquanto força de oposição ideológica, o que nos leva a pensar nesses termos não como eras ou épocas,
mas como posicionamentos (USHER & EDWARDS, 1994).
Santos, logo no início do seu livro O que é Pós-moderno? faz algumas colocações na busca de pontuar um período histórico:
“Pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950,
quando, por convenção, se encerra o modernismo (1900-1950). Ele nasce com a arquitetura e a computação nos anos 50.
Toma corpo com a arte Pop nos anos 60. Cresce ao entrar pela filosofia, durante os anos 70, como crítica da cultura ocidental. E amadurece hoje, alastrando-se na moda, no cinema, na música e no cotidiano programado pela tecnociência (ciência
+ tecnologia invadindo o cotidiano com desde alimentos processados até microcomputadores), sem que ninguém saiba se é
decadência ou renascimento cultural” (Santos, 1986: 9).
Lembremos de que, na história da arte, as épocas se definem a partir de contraposições como esta (por exemplo, o clássico
duo era das trevas x era da luz). Essa dúvida entre decadência ou renascimento, apesar de parecer sarcástica, reflete um ponto
importante quando se fala em pós-modernidade. Dúvida, incerteza, liquidez, instabilidade, indecisão, fluidez, são algumas
palavras-chaves que nos oferecem uma visão (generalizada, é verdade) do ambiente pós-moderno.
A decadência é, sem dúvida, a das verdades totalizantes das instituições ocidentais (ou “eurocidentais”). Os discursos filosóficos globais que buscam, desde a Grécia antiga, explicar a ordem das coisas, estão no alvo das críticas pós-modernas. “Dá-se
um adeus às ilusões”, como afirma Santos: “Pela desconstrução, a filosofia atual é uma reflexão sobre ou uma aceleração
dessa queda no niilismo. Niilismo — da palavra latina nihil = nada — quer dizer desejo de nada, morte em vida, falta de valores
para agir, descrença em um sentido para a existência. A desconstrução pretende revelar o que está por trás desses ideais
maiúsculos, agora abalados, da cultura ocidental” (Santos, 1986: 73).
Mas será que essa desconstrução caminha mesmo para o nada? De fato é difícil responder a esta questão se pensarmos na
pós-modernidade isoladamente. Lúcia Santaella (2009), em seu artigo O pluralismo pós-utópico da arte, cataloga inicialmente
alguns autores que, a partir da década de 80, começaram a discursar sobre algo que se delineava como o fim da arte3: “Não
esteve na pretensão de nenhum deles sugerir que não haveria mais arte, mas, ao contrário, chamar atenção para um período
marcado pela ausência de uma unidade estilística que pudesse funcionar modelarmente. Portanto, um período de entropia
informacional, de efervescência estética, de paroxismo de estilos e, ao mesmo tempo, de explosão da liberdade e pluralismo
nas intenções e realizações artísticas” (Santaella, 2009: 134, grifo nosso). As produções de aspectos relacionais na pós-modernidade, dessa forma, encontram-se dificilmente reconhecíveis na perspectiva da linguagem — as fronteiras que definem e
separam áreas como as artes visuais, a música, a literatura, o cinema, estão cada vez menos nítidas. Como também, no caso
dos processos de produção artística em redes de colaboração coletiva (Laddaga, 2012), estão menos nítidas as delimitações
de uma tradição de caráter nacional ou continental referente a esse tipo de obra.

3. O fim da história da arte? (Belting, 1983); O fim da modernidade. Niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna (Vattimo, 1985); O fim da arte (Danto, 1984).
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Essas rupturas entre modernidade e pós-modernidade atuam diretamente nas relações sociais e nos sistemas de valor nas
artes, criando um espaço favorável às práticas artísticas relacionais. As novas produções, irão eclodir de fato na década de 90,
quando artistas começam a se preocupar, notoriamente, com a maneira com que seus trabalhos tocam o público. Começa-se
a pensar, então, que a arte poderia operar com modelos possíveis no lugar de apenas anunciar futuros nebulosos.
2.3. A forma é um rosto que nos olha
Ao boom dos anos 90 deve-se o surgimento de novos domínios formais. O universo das formas, expresso nas artes pela arquitetura, pintura, escultura, instalação, performance, entre outros, começa a se expandir e abraçar os encontros, as reuniões, os
tipos diversos de colaboração entre as pessoas, estes compreendidos como objetos estéticos a serem analisados enquanto
tais (Bourriaud, 2009).
É preciso ter em mente que a forma não é natural, ela é criação humana, especificamente uma criação do olhar humano. Ela
resulta de incontáveis negociações entre subjetividades. De modo que, ao olhá-la, você está diante de todo um processo que
está longe de ser facilmente descrito. Para falar de forma, Bourriaud utiliza como recurso a frase de Serge Daney, crítico de
cinema: “Toda forma é um rosto que me olha”. Dito isto, ele concede à forma um caráter de responsabilidade, no sentido de que
ela convoca ao diálogo. Um rosto que me olha é a metáfora que traduz perfeitamente o esquema relacional, já que a forma “só
pode nascer de um encontro fortuito entre dois planos de realidade” (Bourriaud, 2009: 33).
Esses encontros dialógicos se fazem cada vez mais presentes a partir de mudanças do âmbito social, próprias da segunda
metade do século XX. Os intercâmbios, as interações humanas (matéria-prima da arte relacional), se intensificaram no pós-guerra, com o surgimento de ideias como a urbanização e a globalização. Essa maior mobilidade dos indivíduos no espaço
urbano constitui mudanças diretas nos modos e experiências artísticas, bem como na atribuição de valores das mesmas. Um
exemplo de urbanização da experiência artística é o maior contato com o outro e com diferentes maneiras de produzir sentidos. Estar em contato direto com vivências estéticas e maneiras de entender o mundo contraditórias, confusas, inquietantes
e até mesmo próximas ocasiona mudanças e novas perspectivas. Ou seja, gera outras produções de sentidos e trânsito por
diferentes experiências poéticas.
As trocas sociais, intensificadas pela mudança da sociedade no pós-guerra e pelas noções de urbanização, constituem um
terreno denominado interstício social. Esse termo, interstício, de natureza marxista, representa um espaço de trocas desconectado dos formatos capitalistas, onde o consumo e a ampliação dos bens materiais eram os principais pressupostos.
Aplicável a diversos fenômenos culturais, a urbanização propiciou práticas artísticas correspondentes a esta situação, ou
seja, propiciou as práticas relacionais. Embora o aspecto relacional esteja sendo pensado, legitimado e promovido nas últimas
décadas, Bourriaud deixa claro, como já dito aqui, que a arte é relacional desde sempre (em diferentes graus, porque é constituidora de socialidade e de diálogo). Porém, o campo visual permite uma troca instantânea, e isso o torna um lugar próprio
das experiências relacionais: “É exatamente esta natureza da exposição de arte contemporânea no campo do comércio das
representações: ela cria espaços livres, gera durações com um ritmo contrário ao das durações que ordenam a vida cotidiana,
favorece um intercâmbio humano diferente das “zonas de comunicação” que nos são impostas” (Bourriaud, 2009: 23).
Essa esterilidade no campo das relações, a partir da imposição de zonas privadas de comunicação, constitui o espaço de
atuação das artes relacionais, configurando um projeto político - diferente do projeto político moderno, porém, dando continuidade a uma militância (anseia por transformação). O artista desse contexto, atua no interior do interstício social. Assim, toda
representação (ou todo modelo, como prefere o autor), supõe um valor transferível para a sociedade.
3. EMERGÊNCIA: A ARTE DE MODIFICAR O ESTADO DAS COISAS IMEDIATAS
3.1. “‘Verdade’ para os gregos era A-letheia. (o prefixo “a” indica uma negação. “Lethe” significa esquecimento). Gosto de
traduzir Aletheia ação de ‘desesquecer’” (Coutinho, 2016: 37). O ato de propor que se reflita, reveja, reelabore ou reinvente as
necessidades primárias da vida – sem as quais declara-se o estado de emergência – busca fazer uma notificação, alarmar
frente a um desastre que deriva do esquecimento. “A gente se acostuma, mas não devia”4.
3.2. A arte não esquece, ela inconforma-se. Pela sua não-conformidade, ela se estabelece como desordeira: “Arte é força bárbara que sitia a cidade” (Coutinho, 2016: 37). No trânsito cotidiano de produção desenfreada, da monetização do tempo e da
criminalização do ócio, a sugestão da pausa é um ato bárbaro de desesquecimento.
3.3. A poética de alguns trabalhos relacionais como este está, em parte, na sua renúncia. Esta é uma obra de arte que pretende
não mais sê-la. Nasce de um pensamento artístico, mas faz-se na vida.
3.4. Por isso mesmo cria uma ótica ainda um pouco turva do pensar a arte na contemporaneidade. Esta ótica, relacional, persiste em dissolver a fronteira entre a vida e a arte. Ela propõe, na verdade, a possibilidade de que essa fronteira nunca tenha
existido.
4. Marina Colassanti (1972). Ver o texto: Eu sei, mas não devia. “A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas.
E, porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.”
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RESUMO
Este texto trata de um recorte de uma pesquisa em arte envolvendo a criação de narrativas em movimento entre as linguagens
da escultura, da história em quadrinhos e do vídeo. Seu caráter de hibridação, de impureza, é aqui abordado ao confrontá-la
com teorias artísticas como a de Wassily Kandinsky, valorizadora de uma suposta pureza em arte, e ao mesmo tempo com
questões relativas à sinestesia trazidas pelo mesmo autor, a desdobramentos do cinema em Gilles Deleuze e Aby Warburg, e
a abordagens relativas ao hibridismo na arte contemporânea, como os radicantes de Nicolas Bourriaud e as extremidades do
vídeo de Christine Mello. Num diálogo com estas e algumas outras escritas e imagens, estabelece-se uma visão de potencialidades do impuro e do sinestésico na arte.
Palavras-chave: Narrativas audiovisuais; poéticas híbridas; escultura; sinestesia.

“O artista que emprega sua força para satisfazer baixas necessidades; de uma maneira aparentemente artística oferece um
conteúdo impuro, atrai a si os elementos débeis, os mescla continuamente com elementos ruins, engana os homens e colabora
para que enganem a si mesmos, convencendo a todos de que têm sede espiritual e que podem saciá-la numa fonte pura. Obras
assim não propiciam o movimento, ao invés disso o detêm, atrasam os elementos progressivos e espalham a peste a seu redor”
(Kandinsky, 1989: 17)1.
Esta citação, extraída de um cânone das teorias artísticas, “Do Espiritual na Arte”, escrito pelo pintor e professor russo Wassily Kandinsky (1866-1944) na primeira década do século XX, resume uma concepção de arte amplamente difundida nessa
época. É indiscutível a densidade de contribuições do autor para o desenvolvimento da arte moderna e da própria arte de
escrever sobre arte. No entanto, em alguns pontos, já parece datada ao percebermos que uma das forças propulsoras da arte
contemporânea é justamente sua impureza, seu abandono da necessidade de harmonia formal e tonal, de pertencimento a
uma linguagem específica, e da própria metanarrativa que “toca o espírito”. Estas mesclas com elementos vistos pela mente
modernista como débeis, enganosos e estagnantes, são fator acelerador da constituição de movimentos que vêm conduzindo
a arte e suas escrituras a um enriquecimento pelo contágio.
Nas palavras que seguem, essa impureza é abordada entre alguns dos conceitos possíveis para pensarmos os caminhos
trilhados e os recursos empregados dentro de uma poética em movimento entre linguagens artísticas. Uma investigação
em arte que não se enquadra em classificações estanques, ainda que parta de práticas da escultura, da história em quadrinhos e do vídeo. Um fazer que é híbrido, que se dá por vezes em colaboração, e que se relaciona de diferentes modos com
uma série de artefatos ou visualidades que compõem o repertório cultural de seus autores. Por ser um texto relacionado a
experiências individuais dentro de uma poética artística, este artigo está escrito na primeira pessoa do singular, ainda que
conte com a participação da orientadora da pesquisa como coautora por ter atuado ativamente na constituição de seus
enlaces teóricos.
As produções audiovisuais que são foco dessa pesquisa se originam da articulação entre situações heterogêneas, buscando,
a partir da materialidade de esculturas e da estética das histórias em quadrinhos (HQs), estabelecer dentro do contexto da
imagem em movimento uma narratividade com certa abertura para que o público desenvolva suas próprias significações. Os
movimentos efetuados pelo artista-pesquisador entre estas linguagens e o próprio movimento que as esculturas sugerem ao
serem modeladas e filmadas são disparadores de um pensar conceitual onde se articulam noções de (im)pureza, hibridação,
sinestesia, imagem-tempo, háptico e saber-montagem, entre outras.
1. ALGUNS PROCESSOS
O primeiro passo adotado nesses processos de criação geralmente é a modelagem das esculturas. Há alguns anos predominava a argila (posteriormente queimada em forno), mas a praticidade e a expressividade atingidas na construção de estruturas
1. Tradução livre para “El artista emplea su fuerza para satisfacer bajas necesidades; de una manera aparentemente artística ofrece un contenido impuro,
atrae hacia sí los elementos débiles, los mezcla continuamente con elementos malos, engaña a los hombres y colabora a que se engañen a sí mismos, convenciendo a todos de que tienen sed espiritual y que pueden saciarla en una fuente pura. Obras así no llevan hacia arriba el movimiento, sino que lo detienen,
atrasan a los elementos progresivos y extienden la peste a su alrededor”.
634

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

em arame revestidas em fita crepe e papietagem (papel colado) fizeram com que migrasse para este conjunto de materiais. É
uma técnica que pode tanto ser chamada de “construção”, por agregar materialidades distintas e buscar evidenciar suas naturezas, quanto de “modelagem”, por consistir em uma manipulação de materiais plásticos. Todas são figurativas, em sua grande
maioria com inspiração na figura humana. Em suas superfícies, a interação entre papel e cola diluída em água proporciona
um acabamento rugoso que contribui para uma estética grotesca já nutrida desde o trabalho com a argila. Algumas dessas
superfícies são habitadas por outros materiais, tendo sido sistematizado desde 2015 o uso de plástico de cabeças de alfinetes
para os globos oculares das figuras.
Durante a modelagem de seus esqueletos de arame, essas esculturas são colocadas em várias posições corporais, para finalidades práticas (como braços abertos para modelar uma caixa torácica), e a forma com que assumem estas posições ajuda
numa construção interna de suas personalidades. Como se elas mesmas estivessem apontando caminhos e possíveis escolhas relativas às narrativas que habitarão. Essas gestualidades alcançadas na modelagem, e também as trocas de olhares e
posições corporais umas em relação às outras, quando guardadas ou expostas juntas, já constituem narratividades, tendo sido
usadas em diversos momentos anteriores desta mesma poética como referenciais para experimentações em outras linguagens, como desenho, gravura e pintura.
Geralmente o próprio apartamento onde resido é meu espaço de trabalho, dentro do qual um ponto relativamente neutro e
iluminado pelo sol é escolhido como local de filmagem. Sendo a captação fotográfica ou fílmica um trabalho com questões
relativas à luz, aproveito-me tanto de instrumentos de iluminação focados quanto da imprecisão e inconstância da luz solar
propagada a partir de uma janela, de ambas as formas buscando valorizar a tridimensionalidade e as texturas das esculturas.
As narratividades que escolho entre as suscitadas durante a manipulação das esculturas alimentam outras escolhas, relativas à posição que elas estarão ao serem filmadas, às luzes que incidirão sobre elas, aos ângulos e movimentos de câmera
adotados. Entre as posturas corporais predominantes neste momento estão aquelas que evocam a oratória, a partir das quais
elaboro elementos escritos que são posteriormente digitalizados e introduzidos, por sobreposição ou dentro de balões de fala,
no processo de edição dos vídeos.
As tomadas realizadas constituem um banco de dados imagético, formado por arquivos fotográficos e fílmicos focados
em elementos da natureza, em escritas a mão e, principalmente, nas esculturas já concluídas (também, por vezes, em seus
processos de modelagem). Ocorre uma manipulação dessas imagens coletadas, por vídeo ou fotografia digital, entre as
situações narrativas das esculturas, as escritas a mão e algumas texturas em movimento de água de rios, copas de árvores
ao vento, que habitam balões de fala sozinhas (figura 1) ou exercendo o papel de fundos para as palavras. Algumas das
sequências são previamente elaboradas em roteiros ou storyboards, outras vão sendo construídas na própria edição, num
processo de montagem que coloca diferentes imagens ora em situações de cadência narrativa, ora em propositais disjunções entre si.
Figura 1: Fábio Purper. Imagem de narrativa audiovisual em processo.

Fonte: Acervo do autor.

2. O IMPURO, O SINESTÉSICO, O HÍBRIDO
Para abordar a impureza ou hibridação característica desta poética, é possível nos servirmos das escritas de Kandinsky em
dois vieses: um que a condenaria veementemente e outro que, pelo contrário, pode servir para confirmar sua potência. A
condenação viria de uma visão de arte expressa na citação que começa este texto, ilustrativa de sua contribuição a uma tradição platônica e kantiana, que coloca como essencial à obra artística um tipo de pureza. Como alguém que viveu a transição
do século XIX para o XX, Kandinsky refletia a mentalidade artística desse tempo, fortemente ancorada em essencialismos
e radicalidades, e teve grande importância para o mundo da arte, apesar de em certo ponto atuar como limitador desta, ao
estabelecer bases para um culto ao abstrato que se tornaria hegemônico durante algumas décadas do século passado. Este
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mesmo idealismo se instaurou dentro de diferentes escolas ou movimentos dentro do que se conhece historicamente como
modernismo, considerando como não artística ou enganosa boa parte das produções narrativas de seu tempo. Posteriormente
inflada pelo crítico estadunidense Clement Greenberg (1909-1994), esta postura segue forte até os dias atuais em uma série
de instituições dedicadas à arte, que excluem de seu ideal artístico qualquer experiência contemporânea pautada em processos híbridos, citações e desierarquizações culturais, narratividades, diluições de fronteiras entre arte e cotidiano, entre arte e
crítica social, etc.
Uma escrita de Nelson Goodman (1984) afere que a noção de pureza em arte está relacionada ao quanto se destacariam em
cada obra (ou processo) seus elementos intrínsecos, (diretamente relativos à fatura, aos procedimentos empregados) ou os
extrínsecos (associações da obra a questões externas a seu fazer, como o momento histórico de seu autor ou possíveis narrações, símbolos, signos por ela evocados). Segundo a pureza modernista, a evolução da arte se dá ao ser abandonado pelos
artistas e pela crítica qualquer traço extrínseco. Porém, qual é o limite que caracteriza uma pincelada gestual, uma cor primária
ou uma forma geométrica simples (ideais abstracionistas) como algo exclusivamente da ordem do intrínseco, se mesmo estes
elementos podem ser associados a referenciais culturais diversos?
É nesse ponto que entra a questão da sinestesia presente nas próprias palavras de Kandinsky, e possível de ser interpretada
como um estímulo aos fazeres híbridos. Ainda que exaltando a necessidade de se fugir de uma evocação dos tais elementos
impuros ou extrínsecos à obra, o autor pensa uma mistura ou um movimento entre os diferentes sentidos da percepção humana. Mesmo sem comprovação clínica de que ele fosse um sinestésico (alguém que de fato vê cores ao ouvir sons, seja por
nascença, lesão cerebral ou estímulos químicos), nota-se em sua biografia e seus escritos sobre arte um desenvolvimento
de relações do âmbito visual das formas e cores com o auditivo, e mesmo com o olfativo. “A forma, mesmo quando completamente abstrata e reduzida a uma forma geométrica, possui em si seu som interno, é um ente espiritual com propriedades
identificáveis a si. Um triângulo (não importando se agudo, retângulo ou isósceles) é um destes entes com seu próprio aroma
espiritual. Ao relacionar-se com outras formas, este aroma muda e adquire matizes consoantes, mas, no fundo, permanece
invariável, assim como o odor da rosa nunca poderá se confundir com o da violeta” (Kandinsky, 1989: 48)2.
Percebendo uma simbiose entre sinestesia e metáfora, Heyrman (2005) afirma que todas as obras de arte possuem um cunho
sinestésico, por serem metafóricas, ou seja, pregnantes de significações, alusões ou evocações a experiências com outros
sentidos. O estímulo sonoro, segundo Kandinsky, teria a propriedade abstrata de, através da percepção, tocar a alma. Notórias
e emblemáticas do período modernista da história da arte, suas composições não figurativas obedeciam, segundo ele, um
ritmo musical, uma intenção de evocar no público diferentes harmonias sonoras conforme este visualizasse as formas e cores
e seus posicionamentos, suas dimensões e relações umas com as outras.
A noção de artista como gênio, nascido com um “dom”, um ser profético à frente de seu tempo, estaria expressa, para Kandinsky, nessa capacidade de “tocar a alma” do público através da sinestesia entre imagem e som. Considerando as mudanças
ocorridas nos universos da arte, especialmente a partir da metade do século XX, podemos perceber um declínio deste culto
a um perfil idealizado, acompanhado de um voltar-se a práticas impuras, híbridas e mais condizentes com as relações entre
nosso atual contexto urbano informacional e as pessoas que se dedicam à manipulação de visualidades.
Caracteriza o século passado e forma bases para o atual a invasão realizada pela linguagem do cinema em diversos campos
que inicialmente a receberam com desdém, entre eles as artes plásticas, a montagem de exposições e a história da arte. Este
contágio já era estudado pelo erudito alemão Aby Warburg (1866-1929) no começo do século, ao tratar o filme como não só “o
dispositivo técnico convencional de gravação e projeção, mas um conjunto de propriedades ou operações das quais o cinema
constitui tão somente a aplicação material e a configuração espetacular” (Michaud, 2013: 8-9).
Os estudos iconológicos empreendidos por Warburg demoliam uma noção de desenvolvimento histórico linear e progressivo
predominante em seus antecessores. No lugar disto construía, com seu Atlas Mnemosyne, uma “montagem de atrações”, a
partir de um saber-montagem em que a forma de pensar e criar originada com o cinema propicia um estudo das imagens e
suas relações entre si e com nossas percepções. Diferentemente da importância dada pela historiografia tradicional aos fluxos de influências entre obras de arte produzidas em tempos diferentes, Warburg propõe que nos movimentemos de outras
formas por entre essas produções: “o movimento pensado simultaneamente como objeto e como método, como sintagma e
como paradigma, como característica das obras de arte e como o próprio desafio do saber que pretende dizer algo sobre elas”
(Didi-Huberman, 2013:18).
Como alternativa para abordar as manifestações artísticas contemporâneas, Nicolas Bourriaud (2011) adapta o conceito de
“radicantes” da botânica, explicável através do exemplo da hera, que “faz nascer suas raízes à medida que avança, ao contrário
dos radicais, cuja evolução é determinada pelo ancoramento em algum solo” (p.50). Os artistas radicantes por ele descritos se
diferenciam dos modernistas porque não procuram, como estes, recomeçar tudo do zero, de um tipo de essência primordial redescoberta no interior de uma narrativa histórica progressiva e linear. Em vez disso investigam conexões entre elementos que
parecem heterogêneos, como as diferentes linguagens, os próprios signos da cultura, vivências, fazeres materiais e propostas
de pensamento conceitual.
2. Tradução livre para “La forma, aun cuando sea completamente abstracta y se reduzca a una forma geométrica, posee en sí misma su sonido interno, es un
ente espiritual con propiedades identificables a ella. Un triángulo (sin que importe que sea agudo, llano o isósceles) es uno de esos entes con su próprio aroma
espiritual. Al relacionarse con otras formas, este aroma cambia y adquiere matices consonantes, pero, en el fondo, permanece invariable, así como el olor de
la rosa nunca podrá confundirse con el de la violeta”.
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Figura 2: Fábio Purper. Imagem de narrativa audiovisual em processo.

Fonte: Acervo do autor.

O escritor e crítico de cinema francês Raymond Bellour (1997) vê o vídeo como um tipo de lugar de passagem entre as imagens
– seu conceito de “entre-imagens” se refere a um espaço imaterial e atemporal, que atua como um sistema de transformação:
“é a variação e a própria dispersão” (p.15). Esta poética de passagens figura ao lado de outras escritas sobre arte contemporânea na publicação organizada pelo pesquisador brasileiro Osmar Gonçalves, “Narrativas Sensoriais” (2014), que trata de
experiências envolvendo o audiovisual e suas contaminações com outras linguagens e sentidos. As fronteiras estabelecidas
no século XX entre os universos institucionalizados do cinema e das artes visuais são questionadas por vivências na região
do entre, na dobra, no limiar, em zonas pelo autor chamadas de trânsito e de atravessamento. Nas situações abordadas pelos
diversos autores que participam deste livro, veem-se rompidas fronteiras por práticas que se movimentam por entre estes
espaços, tanto com a narratividade desenvolvida no cinema que adentra as artes de forma fragmentada e aberta, quanto com
as fulgurações e sensações trabalhadas na arte que passam a proporcionar novos vieses ao cinema, chegando a experiências
que não se preocupam com uma inserção numa ou noutra categoria ou sistema específico.
Mas seriam esses objetos passíveis de serem de fato considerados obras de arte? Para essa clássica pergunta, Goodman
(1984) propõe como resposta uma mudança de foco para outra pergunta, quando é arte: em determinados contextos os objetos podem ou não exercer funções estéticas, simbólicas, artísticas. O que vai definir ou não algo como arte é, então, mais
relativo à ocasião e ao entorno do que a alguma aura mágica pura e intocável presente em sua suposta essência. A gota final de nitroglicerina que Warburg nos proporciona para implodirmos a pureza essencial modernista é a “montagem ‘afásica’
e anacrônica de Mnemosyne – onde selos postais são contíguos a baixos-relevos antigos” (Didi-Huberman, 2013: 25), uma
quebra das tradicionais hierarquias de importância instituídas entre as imagens de diferentes contextos. Com isso Warburg
questiona uma história ensimesmada, propondo aos estudiosos que não se restrinjam a um único grupo de produções visuais legitimadas por um sistema, mas que percebam o quanto é determinante a influência de imagens não pertencentes a
este grupo na compreensão da sociedade em que vivem e dos diferentes contextos históricos que se propõem a pesquisar.
3. COMO NOSSAS FONTES
Entre as diversas experiências contemporâneas envolvendo a apropriação de artefatos culturais, merece destaque nessa
abordagem um trabalho de Nina Paley, animadora e ativista de cultura livre, que realizou em 2010 uma série de vídeos questionando políticas de direitos autorais e as noções de original e cópia. O segundo exemplar dessa série é um bem-humorado
stop-motion realizado com fotografias de obras do Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, chamado “All creative work
is derivative” (Todo trabalho criativo é derivativo”). Esculturas de diversas origens mantidas no acervo do museu ganham
vida e movimentos de dança ao serem associadas umas às outras ou giradas em torno de si. A estética de um videoclipe de
música pop fica clara pela exclusão dos fundos das fotos e pelo posicionamento das esculturas dançantes sobre um fundo
em degradê de tons de cinza. Ao final, a mensagem “Todo trabalho criativo se constrói a partir do que veio antes” nos lembra
que, por mais que tenhamos a intenção de criar algo novo, no processo estamos articulando nosso repertório, trabalhando
com artefatos culturais que foram criadas por outros antes de nós e que, de diferentes formas, se encontram impregnadas
em nosso imaginário.
Cânones da linguagem da escultura, imortalizados por uma instituição museológica consolidada e por uma narrativa histórica
que os confere o estatuto de obras “geniais”, se transformam em personagens de uma dança irreverente. Uma atitude provocativa, tanto por sacudir a poeira da estaticidade destas cultuadas peças do passado as colocando em movimento, quanto por
fazê-las interagir com uma música eletrônica, de arranjo sintético. Diluem-se barreiras entre “alta” e “baixa” cultura amplamente defendidas pelos idealistas da arte pura, ao mesmo tempo aproximando um patrimônio histórico ao gosto popular e nos
lembrando do caráter contingente e derivativo de nossa criatividade e originalidade.
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Figura 3: Nina Paley. imagens extraídas do vídeo “All creative work is derivative”.

Fonte: Question Copyright.org.

4. IMAGEM-TEMPO
O conceito de imagem-tempo é desenvolvido pelo filósofo francês Gilles Deleuze (2005), referindo-se a experiências na linguagem artística do cinema que prezam por uma apresentação direta do tempo, livre da necessidade de ser priorizada uma
narração ou representação de fatos ou histórias passadas. De maneira semelhante, as narrativas da poética aqui abordada
partem da vontade de propor, através do vídeo, vivências com características materiais de esculturas que deixam de lado a
necessidade de se representarem situações da ordem do sensório-motor.
Em algumas das filmagens de esculturas com câmera fixa que fazem parte do banco de dados deste processo criativo, é
aproveitado um enquadramento que de certa forma dialoga com cenas do diretor japonês Yasujiro Ozu (1903-1963), onde
predomina o uso de um ponto de vista próximo ao de alguém ajoelhado sobre um tatame. Uma peculiaridade com a propriedade de trazer certo tom de intimidade às cenas. O “cinema do cotidiano” de Ozu é citado por Deleuze (2005) como exemplar
dentro do conceito de imagem-tempo, devido a sua exploração da visualidade de momentos comuns, banais, do contexto de
seus personagens. Em “Era uma vez em Tóquio” (1953), uma das mais conhecidas de suas obras, acompanhamos parte da
trajetória de uma família na capital do Japão, com ênfase em momentos de contemplação de nuances da cidade. Esses momentos contemplativos são amplamente explorados no cinema japonês como recursos de um viés de montagem onde é posta
em segundo plano a fluidez narrativa, tendo como prioridade a exploração de uma experiência estética derivada dos contextos
onde as histórias se passam, prática que se coloca como central na imagem-tempo.
Dentro dos estudos deste conceito, Deleuze cita a noção de “háptico” desenvolvida por Alois Riegl, como uma qualidade que a
imagem teria de estimular indiretamente o sentido do tato. “Riegl teria considerado o termo táctil demasiado limitado e propôs,
então, o háptico para definir a tactilidade da visão. Deleuze apropria-se do termo e expande-o. Este considera o espaço háptico como o sentido táctil do olho; uma visão aproximada, composta de sensação e arrebatamento, em oposição à distância
calculada da representação. Para Deleuze, no espaço háptico os órgãos sensoriais não se opõem uns aos outros, antes deixam
supor que as suas funções transbordam os limites que lhes são comumente atribuídos” (Silva, 2012:127).
A partir de cenas de filmes do francês Robert Bresson (1901-1999) e do alemão Werner Herzog (1942-), Deleuze descreve como
a visão e a audição, sentidos principais solicitados pela experiência audiovisual, podem ser induzidos a uma sensação táctil. A
ênfase de Bresson nas mãos dos atores e os diferentes contatos que elas travam entre si e com os objetos cênicos dos filmes
é acentuada por um trabalho com luz e sonoplastia. Cabe aqui acrescentar o caso dos filmes e da “Teoria da Visão Táctil” do
cineasta espanhol José Val del Omar (1904-1982), em que áudio e iluminação febris proporcionam uma tensão narrativa e
uma aproximação do público à materialidade dos entalhes em madeira e dos modelados em argila que figuram em suas narrativas. O próprio Val Del Omar pode ser tido como mais uma ponte entre questões pós-modernas como a imagem-tempo e o
modernismo espiritual de Kandinsky, pois sua relação com os objetos que filma se dá no âmbito de uma busca essencial, por
ele mesmo chamada de “mecamística”. Através da luz, para ele, nossos olhos apalpam, tateiam os objetos que observamos, e
também a câmera tateia o real, “arranca documentos do tempo” (Val Del Omar, 2010: 43), captando dele até mesmo detalhes
que independem das intenções de quem a opera.
A pesquisadora brasileira Christine Mello (2008) define como “extremidades do vídeo” o contexto em que o audiovisual adentra
a arte contemporânea através de interfaces com outras linguagens, de rupturas sígnicas que acontecem quando maneiras
de produzir visualidades interferem umas nas outras. Sendo um objeto artístico composto basicamente de luz e som, por
isso prescindindo de materialidade, o vídeo age como um elemento que faz dialogarem as artes consideradas do espaço e do
tempo. Em outro texto seu, “Arte nas Extremidades” (2007), Mello se soma ao coro contrário a divisões entre linguagens: “Não
se trata também de abordar um contexto de arte em sua especificidade, mas de verificar como esse meio dialoga e transita
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indistintamente por variados processos de linguagem. Nesse universo, o vídeo, em sua essência, é considerado uma arte não-linear, um fluxo contínuo de informação, é uma arte do tempo” (p.140).
Tendo em vista a relação intrínseca entre a poética aqui abordada e tais ideias, é possível considerar valorizada, assim, uma
posição de não acomodação do artista contemporâneo, como um “avião furtivo” (Bourriaud, 2003) que visita estes locais
sem se enraizar definitivamente, mas reinventando maneiras de aproveitar algumas das possibilidades oferecidas por cada
um deles. E é dessa maneira radicante que minhas esculturas habitam o vídeo, ora justapostas a balões de fala com escritas
semiabstratas, ora sendo circundadas por movimentos de câmera, ou mesmo, em trechos de curta duração, animadas ou manipuladas. Além da prática escultórica inicial (mas nem sempre principal), bebo das fontes da história em quadrinhos, do teatro
de bonecos, da fotografia, do cinema, da animação (e quem sabe de outras que nem percebo no momento), mas não admito
me considerar um artista pertencente a uma única dessas linguagens, como induzem as tradições oriundas do pensamento
platônico.
4. ENCAMINHAMENTOS
A “peste” temida por Kandinsky já está espalhada. É inevitável a hibridação e incorporação de elementos “não artísticos” a uma
infinitude de processos artísticos contemporâneos, dentre os quais está minha poética. E é com muito prazer que participo do
alastrar deste contágio, pois ele é um dos sopros de vida que fazem com que tenha algum sentido pensarmos e produzirmos
imagens nesta sociedade de consumo que as têm tão presentes e difundidas.
Crendo não existirem mais disciplinas, mas “campos de signos” a serem explorados, Bourriaud afirma que “hoje, com a televisão e as marcas, toda a sociedade produz imagens. O ateliê perdeu sua função inicial: ser ‘O’ lugar de fabricação de imagens.
Como resultado, o artista se desloca, vai para onde as imagens são feitas, insere-se na cadeia econômica, tenta interceptá-las”
(2003: 77).
Tidos como pilares sagrados da legítima obra de arte pelo senso comum, critérios como a perenidade, a originalidade e a unicidade vão, no decorrer do século XX, deixando de ser fundamentais para que se abra lugar a processos efêmeros, coletivos, reprodutíveis, em movimento entre um fazer plástico e uma apropriação ou citação. Diferentemente do desespero que ainda hoje
se abate sobre teóricos tradicionalistas ao generalizarem tais processos como fraudes, interessa ao investigador em arte a
adoção de uma postura radicante e não radical, a partir da qual é possível primeiro compreender os movimentos empreendidos
pela arte contemporânea, para então, se ainda for seu objetivo, poder estabelecer critérios de escolha e apreciação. Warburg,
em sua investigação como historiador, já havia iniciado a rachar, cerca de meio século antes, estas bases enfim desmoronadas
pela arte contemporânea.
Em vasta gama de processos artísticos e produções textuais não citados aqui são também trabalhadas questões relativas
tanto à evocação de diferentes sentidos da percepção quanto à adoção de mesclas heterogêneas de fazeres. Nestas linhas
buscamos traçar apenas mais um caminho possível para um estudo destes movimentos, a partir de questões surgidas em uma
poética individual e de algumas das associações conceituais pesquisadas para embasá-la.
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RESUMO
O presente artigo versa sobre processos artísticos que ocorrem para dispositivos de captura de imagem. A partir de ações
lançadas para a câmara, o deslocamento do corpo à noite é capturado através da fotografia. Caminhadas no espaço da noite
deflagra a Série Incursões Noturnas, desdobrando a ação na superfície fotográfica. A partir dos registros resultantes das ações
noturnas, os três agentes da fotografia destacados por Roland Barthes - Operator, Spectrum e Spectator - se confundem para
promover o acontecimento da ação.
Palavras-chave: noite, corpo, caminhadas, fotografias.
1. AÇÕES NO ESPAÇO DA NOITE
Diante de um território obscuro, de incertezas e desafios, a instabilidade da desaparição ativa o movimento em busca da
indeterminação do por vir noturno. No cruzamento dos planos das possibilidades e das virtualidades, a noite é o espaço das
misturas, das distorções, do devaneio, dos fantasmas e das transfigurações.
Na intensidade desta zona, caminhadas insistentes avançam, dobrando a sombra profunda e traçando linhas no espaço, que
se sobrepõem na superfície sensível da sombra. Na densidade da atmosfera escura, capturas são contaminadas pelo corpo,
desdobrando-se em imagens, que se repetem, persistem para a construção intermitente Da Série INCURSÕES NOTURNAS.
Saídas para o espaço da noite, através de caminhadas por ruas soturnas, de deslocamentos de carro por estradas escuras, de
movimentações pelo pátio e interior sombrio da casa, apresentam-se como ações, por mim realizadas, recorrentes nas Incursões Noturnas. Acontecimentos provocados pela experiência no território noturno para a captura da imagem.
1. Da série INCURSÕES NOTURNAS – pátio / 001. Fotografia digital. 2008.

Lizângela Torres

Destas ações desprendem-se fotografias e vídeos que constituem a Série INCURSÕES NOTURNAS: como um arquivo de imagens elaboradas para situações expositivas na forma de caixas de luz (backlight), projeção, impressão fotográfica e através de
monitor de televisão.
Originária de registros de ações noturnas, esta série resulta dos movimentos repetitivos do meu corpo para câmara, ou com a
câmara fotográfica. Esta proposição em arte mostra-se aberta, num processo contínuo de criação, conformando uma obra in
progress.
Nas ações para a câmara, a indefinição é a ordem. Numa série de deslocamentos que se repetem incessantemente, projeto-me
em direção à câmara. A fotografia registra a duração do movimento de aproximação ou afastamento do meu corpo em relação
ao aparelho fotográfico, que se mantém a espreita, registrando a trajetória do movimento.
POÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN

641

2. Da Série INCURSÕES NOTURNAS/ 007. Foto digital. 2014.

Lizângela Torres

Embaraçando a sombra da noite, o movimento do corpo desfaz o foco, produzindo zonas de manchas, vultos que distorcem o
espaço estanque. O corpo em ação perde suas bordas para o território da noite, tornando a imagem indistinta. Misturando-se
ao fora (noite), a figura em transe cria zonas indiscerníveis ao espaço noturno.
Em situações que transcorrem durante a noite, caminhadas para a observação dos pontos de espessidão da sombra antecedem os registros fotográficos das ações que ocorrem no espaço urbano. Levando equipamento fotográfico e vestida com
roupas brancas incursiona-se a noite.
3. Da série INCURSÕES NOTURNAS – Chiado / 010. Fotografia digital. 2015.

Lizângela Torres

Um mapeamento prévio é estabelecido, quando destina-se um tempo para deambular noite dentroafora. Nestas caminhadas a
errância rege os passos. Algumas séries de fotografias são frutos destes momentos de deslocamento contínuo, a vagar pelas
ruas da cidade a procura do breu.
As sequências de fotografias apresentam a figura em movimento, misturando-se às sombras da noite. As forças de contenção
que limitam figura e fundo desorganizam-se, levando ao limite o gesto de suportar do referente. O corpo, que não pode mais
sustentar as vibrações da forma e da noite, deixa-se infiltrar, permitindo escapar um pouco de si para fora.
Como um anteparo para as projeções da cidade, o corpo vestido com algodão branco atua como suporte para a cor: uma tela
preparada para pintura/luz ou uma superfície para projeção. Por onde passa a câmara, ela registra a efemeridade da ação
pictórica entre o corpo e a cidade noturna.
4. Da série INCURSÕES NOTURNAS – pátio / 002. Fotografia digital. 2008.

Lizângela Torres

O coeficiente de indeterminação posto pela comunhão entre o corpo, movimento, noite e a fotografia gera uma imagem confusa de caráter espectral. O movimento desmancha os corpos evidenciando a trama da imagem fotográfica.
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2. O PARADOXO DO ASSOMBRO
O corpo que insiste na imagem não é qualquer corpo; ele pertence ao autor do trabalho. O referente da fotografia é o próprio
fotógrafo, que em ação artística é o primeiro receptor da obra.
5. Da séie INCURSÕES NOTURNAS- Chiado / 011. Fotografia digital. 2015.

Lizângela Torres

Três figuras destacam-se num processo fotográfico: o fotógrafo, o referente e o espectador. Roland Barthes, em “A Câmara
Clara”, analisou estes agentes da fotografia e destacou três práticas: fazer, suportar e olhar. Barthes nomeou a figura do fotógrafo (quem faz a foto) de Operator; o referente (aquele que suporta) de Spectrum; e o observador (o que olha) de Espectador.
(Barthes, 2015: 17). Nota-se que, na maioria das fotos da Série INCURSÕES NOTURNAS, as três práticas são realizadas por um
mesmo agente, pois, ao fotografar o meu corpo enquanto ato artístico, produzo uma sobreposição das figuras do Operator, do
Spectrum e do Spectator na duração da captura fotográfica.
Para Barthes, a fotografia é contingência pura (Barthes, 2015: 31); um acaso que envolve a incerteza do que está por vir. Esta
casualidade entre a luz, a sombra e o movimento desconstrói os corpos nas fotografias da Série INCURSÕES NOTURNAS. O
corpo é transfigurado na efetivação do acontecimento noturno, produzindo uma espécie de assombro.
Barthes supõe que “o gesto essencial do Operator é o de surpreender alguma coisa ou alguém (pelo pequeno orifício da câmara).” (Barthes, 2015: 34). Entretanto, ao operar a câmara para registrar o meu próprio movimento no escuro, o gesto de
surpreender reverte-se para todos os agentes das três práticas da fotografia, destacados por Barthes - Operator, Spectrum e
Spectator -, pois a surpresa é própria da experiência noturna. Eis que se apresenta um paradoxo do assombro, pois o gesto de
surpreender converte-se em ser surpreendida.
Completa Barthes: “esse gesto é, portanto, perfeito quando se realiza sem que o sujeito fotografado tenha conhecimento dele.”
(Barthes, 2015: 34). Ora, o que possibilita a surpresa na experiência fotográfica das Incursões Noturnas é a articulação da relação entre o movimento do corpo e o território da noite. A noite mostra-se como um outro Spectrum, que está fora, que quebra
a circularidade do processo de captura, pois representa o outro a ser surpreendido pelo Operator.
Porém, é a noite sendo percorrida pelo corpo que surpreende o Operator que, por sua vez, é também o Spectator da Série INCURSÕES NOTURNAS. Surpresa que move a proliferação das fotografias e sua criação em série. Portanto, percebe-se que o gesto
de surpreender não se restringe ao Operator, diferente do que acreditava Barthes. O autor avança com a ideia que deste gesto
derivam as fotos que têm o princípio do “choque”, “pois o «choque» fotográfico (bem diferente do punctum) consiste menos
em traumatizar do que em revelar aquilo que estava tão bem oculto, que o próprio ator dele estava ignorante ou inconsciente.”
(Barthes, 2015: 34).
A partir desta lógica do choque, nota-se que o ato de revelar através da imagem fotográfica aquilo que estava oculto da obscuridade da ação noturna pertence ao fotógrafo. É ao operar a câmara que a estranheza da ação é capturada e, posteriormente,
apresentada para o ator. No entanto, o processo de captura fotográfica é envolvido por camadas de obscuridade que cegam
o operador, diminuindo o grau de controle da construção da imagem, na mesma medida em que conferem um aumento da
autonomia da fotografia como dispositivo automático.
O acaso da situação obscura originado pela relação dos movimentos da ação, da duração capturada, das luzes cambiantes da
cidade e do coeficiente de indeterminação da noite produz um distanciamento do operador do dispositivo a ponto deste ser
alvo do choque pelo assombro. Além do mais, a sobreposição dos três agente da fotografia nas Incursões Noturnas cria uma
perturbação no acontecimento fotográfico, intensificando a experiência do Operator através do choque. Esta onda de energia
é que move o acontecimento da imagem enquanto ação nas Incursões Noturnas.
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3. O SPECTRUM PERFORMATIVO
A fotografia transforma o corpo capturado em Spectrum. Para Barthes, “Aquele ou aquela que é fotografado é o alvo, o referente,
espécie de pequeno simulacro, de eídolon emitido pelo objeto, que de bom grado eu chamaria de Spectrum da fotografia.” (Barthes,
2015: 17). Termo que apresenta relação com o espetáculo, a partir da mesma raiz etimológica, e com a ideia de “retorno do morto” que pertence a toda fotografia, pois o corpo, ao ser capturado, imediatamente objetifica-se e mortifica-se pela fotografia.
Pensar a fotografia, nesta investigação, em termos de espetáculo, como algo que é apresentado ao olhar do outro, um evento,
uma cena ou uma imagem concedida para ser consumida/percebida, uma invenção para ser observada, problematiza o caráter
documental da fotografia. Atuar diante da câmara? Para a câmara?
As noções de espetáculo e pulsões de vida e morte implicam uma averiguação do grau de performatividade das fotografias da
Série INCURSÕES NOTURNAS. Noções de privado e público, de realidade e artifício, verificadas em cada instância do trabalho,
podem ser úteis para pensar o caráter da ação para as fotografias, pois as Incursões noturnas, enquanto ação, pertencem aos
termos do privado e da vida.
Para Barthes, “a vida privada não é nada mais que esta zona de espaço, de tempo, em que não sou uma imagem, um objeto.” (Barthes, 2015: 21). As fotografias decorrentes das ações são da ordem do público e do artifício. De acordo com Guy Debord, “O
espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do não-vivo.” (Debord, 1997: 13). Sendo assim, o
corpo em ação ganha o caráter espetacular quando é transfigurado em superfície fotográfica. Um quase-morto, um não-vivo.
Desprendendo-se da duração da vida, o corpo torna-se um fantasma: espectro.
A fotografia é o espaço de ocorrência do evento da Série INCURSÕES NOTURNAS. Diferentemente do espetáculo para plateia,
as ações realizadas para o aparelho fotográfico procedem na temporalidade da fotografia. No entanto, elas guardam estreitas
relações com a performance tradicional, como categoria das artes visuais.
A noção de espetáculo performativo pressupõe um evento que decorre no passar do tempo e que se projeta para outro, que
recebe a informação no mesmo tempo/espaço da projeção. Como num cinema, num concerto de música, num evento de arte
corporal, uma performance ou um happening, sua ocorrência é concomitante à sua recepção.
O evento registrado pela fotografia escapa do devir do tempo em fluxo. Nas fotografias da Série INCURSÕES NOTURNAS cada
foto fixa um corte da duração da ação, como num fotograma de uma película fílmica. O tempo é reconstituído pela aproximação dos registros em cada ponto do deslocamento da figura.
Na maioria das ações o mesmo trajeto é revisitado num mesmo recorte espacial. Já na Série INCURSÕES NOTURNAS – pátio
/ 002, o espaço altera-se pelo vagar errante capturado ao longo da sequência. Nota-se aí uma equivalência ao cinema, pois a
criação cinematográfica baseia-se em uma ilusão de movimento pela apresentação de fotogramas em sequência no tempo.
Porém, no cinema, as imagens aparecem e desaparecem no decorrer de um espaço de tempo contínuo que coincide com o da
fruição. Já as fotos destas séries aparecem todas em um mesmo lance, onde cortes da duração são postos lado-a-lado para
fruição em tempo indeterminado e podendo ser revisitado de forma descontínua.
Tendo em vista as diferenças entre as performances tradicionais, que envolvem plateia e são executadas ao vivo, e as ações
das Incursões Noturnas, seria possível pensar em termos de spectrum performativo, refereciando-se à performance que ocorre
no espaço da fotografia?
O corpo é adotado como material da arte nas proposições artísticas a partir dos últimos anos da década de 1950. O gesto, a
presença ou mesmo a vida transformou-se em objeto de arte. O corpo é alvejado, costurado, manipulado como um elemento de
carne, osso e sangue nas ações para plateia. Como Eventos, Happenings, Body Art ou Performance Art estas ações acontecem
no mesmo tempo/espaço da sua fruição.
Ressalta-se que o elemento de catarse vivido pelos artistas e público transcorria como uma purgação pública dos males.
Envolvendo um corpo-a-corpo sem mediação, estas propostas dissociam-se dos valores tradicionais da arte. Os artistas americanos e europeus que, segundo André Rouillé, “adotam o corpo ou o território como material, procedem a uma contestação da
arte, a uma crítica dos seus valores canônicos e de seus lugares tradicionais (a galeria, o museu).” (Rouillé, 2009: 317). Mas, no
entanto, não rompem totalmente com o sistema da arte, pois, mantêm-se ligados à ele por um meio: a fotografia.
O evento acontece para uma plateia, mas é documentado, muitas vezes exaustivamente, para alimentar as galerias, os museus
ou coleções particulares. O artista norte-americano Chris Buden em 1971 desenvolve a notória peça “Shoot”, na qual solicita
para um amigo que dispare um tiro de revolver em si, no ambiente da galeria. Bunden recebeu o tiro no braço e, através da
fotografia, o evento foi documentado, atestando seu acontecimento e ampliando o acesso ao trabalho para um público extra-evento.
André Rouillé, ao observar a utilização da fotografia em processos artísticos, propõe uma categoria na arte denominada arte-fotografia. Nesta aliança, o autor destaca dois modos de comportamento da fotografia: a fotografia-vetor da arte, a qual
documenta ações efêmeras, como na Land Art ou na arte corporal; e na fotografia como material da arte, como, por exemplo,
a fotomontagem.
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Denominada por Rouillé como fotografia dos artistas1, estas manifestações da fotografia infiltram-se no campo da arte para
produzir “uma outra arte dentro da arte”. (Rouillé, 2009: 337). Portanto, Rouillé classifica o material proveniente da documentação das ações-processos sobre o corpo (ou sobre o terreno no caso da Land Art) como fotografia-vetor da arte.
Servindo da “fotografia como de um vetor destinado a religar dois polos” (Rouillé, 2009: 319), a arte corporal prolonga-se através
da sua documentação. Rouillé observa que a fotografia, pela sua precariedade técnica e formal no contexto da arte corporal e
da Land Art, mantém-se numa posição subalterna em relação à ocorrência do evento.
A arte corporal, a land art ou a arte conceitual, sem dúvida, abriram de maneira decisiva as portas das galerias e dos museus
de arte contemporânea para a fotografia, mas tais movimentos lhe davam, na realidade, apenas uma posição secundária de
vetor destinado a atualizar, no “não lugar” da arte, obras efêmeras e processuais, concebidas fora dela, em um “lugar” sempre
singular. (Rouillé, 2009: 326)
O artista carioca Flávio de Carvalho (1899 - 1973), em 1956 desenvolve a Experiência Nº 3, New Look. Para esta experiência,
Flavio elaborou um projeto de vestimenta “para os homens dos trópicos o habitante da cidade do homem nu.”2 A experiência
consistiu num desfile realizado por Flavio pelas ruas do centro de São Paulo, com o seu Traje Nº 1: saia plissada verde acima
dos joelhos, blusa amarela com listras e chapéu. Percorreu algumas ruas, tomou café num bar. Entrou no cine Marrocos.
Em todo o percurso foi acompanhado por jornalistas, amigos e por uma quantidade expressiva de pessoas anônimas. Parou
na cede do jornal Diários Associados, na Rua 7 de abril, e no saguão deste, subiu em uma mesa e discursou para todos. Após,
vestiu seu Traje Nº 2 (saia branca e blusa vermelha) e voltou para sua casa de carro. No dia seguinte, Flavio de Carvalho, com a
Experiência nº3, New Look foi manchete dos jornais paulistanos, concedendo inúmeras entrevistas (inclusive na TV).
Por intermédio da documentação esta experiência alcança um público ainda maior, além de produzir um certificado de seu
acontecimento. Atesta o ocorrido, propiciando o registro visual da experiência. O acontecimento em si configura a experiência;
no entanto, a documentação fotográfica e jornalística foi calculada prevendo um meio de possibilitar uma continuidade da
ação para além de sua efemeridade. Para Regina Melim3: “Performances Impressas são publicações e performances ao mesmo tempo. São modos, formatos ou dispositivos de tornar o transitório e único em permanente e possível de ser repetido indefinidamente. Isso nos permite vislumbrar uma noção mais ampliada para a performance, restrita não apenas às apresentações
ao vivo, mas prolongando-se na performatividade presente em suas documentações. Assumido por esse viés, é possível considerar a performance nas artes visuais como um procedimento cuja vida continua através da publicação.” (Melim, 2013: 25)
A fotografia-vetor baseia-se no que Barthes define como o noema da fotografia: “isto foi”. Como prova documental de um
acontecimento, numa sobreposição de realidade e passado: “(…) isso que vejo encontrou-se lá, nesse lugar que se estende
entre o infinito e o sujeito (operator ou spectator); ele esteve lá, e todavia de súbito foi separado; ele esteve absolutamente,
irrecusavelmente presente, e no entanto já diferido.” (Barthes, 2015: 68).
Porém, há situações performáticas que são concebidas para a câmara fotográfica, sem envolver plateia, que se valem do noema “isto foi” para subvertê-lo. É o caso da famosa Leap into the Void (Salto no Vazio) de Yves Klein (1960). Klein apresenta uma
fotografia que mostra seu corpo no ar após ter saltado de uma janela situada no segundo andar de um prédio, abaixo dele a rua
sem nenhuma proteção. O artista faz uso dos pressupostos de verdade e presença da fotografia para contrariá-los, criando um
pseudo salto no vazio, pois Klein não saltou da janela sem proteção.
Através da técnica de montagem em laboratório fotográfico, utilizou duas fotos: uma saltando da janela com uma rede de
proteção no solo da rua e outra foto sem salto algum. Uniu as fotografias através de uma trucagem e criou sua obra notória.
Uma performance veiculada pela fotografia que não atesta verdade alguma, pois não houve salto no vazio e, portanto, não foi
executada para uma audiência, salvo alguns amigos que o ajudaram na execução do falso salto da obra.
A utilização dos pressupostos da fotografia como artifício para a criação de um discurso visual traz para o primeiro plano a
materialidade da fotografia no contexto da arte. As trucagens de montagem em laboratório fotográfico, levando em consideração a afirmação de Barthes de que “a fotografia é uma imagem sem código”, “como a emanação do real passado”, de que
“na fotografia(…) o poder de autenticidade sobrepõe-se ao poder de representação” (Barthes, 2015: 75), conferem opacidade à
fotografia, cujo caráter transparente torna-se turvo.
O “sem código da imagem fotográfica” torna-se o código a ser corrompido. Contrariando a lógica da fotografia-vetor, este processo de infiltração no meio fotográfico para jogar com seus signos cria uma perturbação no veículo de comunicação da
linguagem, na qual o médium da informação é intensificado, tornando-se corpo da obra.
Nota-se que, desde a descoberta da fotografia, a vocação para com a verdade documental e o compromisso com a realidade,
como pressupostos e qualidades fundamentais do meio, foram logo percebidos, assimilados e subvertidos. Na primeira déca1. Termo utilizado por Rouillé, que se refere ao uso da fotografia pelos artistas, para se diferenciar da arte dos fotógrafos.
2. “A experiência Nº 3 foi precedida por longas reflexões (em uma série de artigos) envolvendo as preocupações de Flávio, como arquiteto e urbanista, com o
habitat do homem: sua cidade, sua casa e, por último, suas vestes.” http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/Flavio2.pdf
3. Regina Melim é professora e pesquisadora do Departamento de Artes Visuais e do PPGAV/UDESC, Florianópolis.
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da posterior à sua invenção, Hippolyte Bayard, em 1841, realiza a primeira performance fotográfica. Bayard distribui uma foto
do registro de sua morte, na qual ele próprio aparece afogado.
Ironicamente, o fotógrafo joga com o princípio de veracidade da foto, produzindo através da imagem do seu corpo uma encenação para a fotografia. Para Laura Flores, “O afogado constitui não apenas a primeira performance fotográfica, mas também
a primeira mostra de subversão da veracidade fotográfica em prol da legitimação de uma mentira.” (Flores, 2011: 145-146).
A outra categoria proposta por André Rouillé, a fotografia-material da arte, apresenta características que se opõem à fotografia-vetor. Como material da arte, a foto mostra-se como componente central na obra; as imagens apresentam-se sozinhas (de
forma diversa, como vetor eram muitas vezes associadas à outros objetos, desenhos ou mapas); em grande formato exibem
domínio da técnica, tendo como fotógrafo a figura do próprio artista.
Realizando um comentário sobre a indexicalidade da fotografia, o artista norte-americano Dennis Oppenhein produz Reading
Position for Second Degree Burn (1970). Uma performance para a fotografia que consiste em deitar-se sob o sol com o dorso nu,
apoiando um livro aberto sobre o peito. Após algumas horas de ação do sol na pele, o livro é retirado. No seu lugar, uma marca
branca destaca-se do restante da pele avermelhada.
A fotografia registra a ação e a veicula. Agindo como o negativo fotográfico convencional, a pele torna-se fotografia. Para
André Rouillé, a imagem de Oppenheim, além de exercer a função de vetor, mostra-se como fotografia-material da arte. “Esse
papel ambivalente, ela mantém ao situar-se entre a atualização e a atuação, entre a ação e a coisa, entre o exterior e o interior
dos lugares da arte.” (Rouillé, 2009: 317.)
O Salto no vazio de Klein bem poderia situar-se neste espaço ambivalente entre vetor e material da arte. Porém, a falta de
veracidade da ação problematiza a vocação da fotografia de atestar o real.
No ponto de vista do registro documental, Philip Auslander4 propõe que a “performance art é constituída como tal através
da performatividade de suas documentações, é igualmente verdadeira tanto para a obra de Burden quanto para a de Klein.”5
(Auslander, 2006: 9)
Auslander propõe duas categorias para o entendimento da performance a partir da sua documentação: a documental e a
teatral. A categoria documental refere-se à forma como é concebida a relação entre as performances tradicionais e sua documentação, nos eventos que dispõe de audiência.
Este documento pode servir tanto como registro para a sua reconstrução como evidência de seu acontecimento, como, por
exemplo, Shoot, de Chris Burden, como também as performances de outras artistas como de Gina Pane e Marina Abramovic.
Dentro deste grupo, na condição de uma ação para uma plateia, é que a Experiência nº3 de Flávio de Carvalho enquadra-se.
A categoria teatral, comumente chamada de “fotografia performada”, refere-se àqueles trabalhos, seja em fotografia seja audiovisual, em que o espaço da ocorrência da performance é o espaço do documento. Aqui não acontece um evento destinado
a uma plateia, e a noção de autenticidade não é relevante para determinar a performatividade do documento, como se pode
observar no trabalho de Cindy Sherman, que produz autorretratos encenando personagens icônicos do cinema ou recriando
pinturas emblemáticas, nas fotos de Duchamp, como Rrose Selavy, nas narrativas fantasiosas performadas por Jeff Wall em
suas fotografias e no Salto no Vazio de Yves Klein, que não saltou da janela sem rede de proteção, a não ser na foto mesmo.
Nestes trabalhos a performance ocorre unicamente para o registro, seja ele em fotografia ou em vídeo, apresentando-se como
o espaço exclusivo da sua ocorrência.
Outro artista que apresenta uma importante contribuição para pensar a performatividade do documento fotográfico e videográfico é o americano Bruce Nauman. Testemunhadas apenas por uma câmara, Bruce Nauman desenvolveu uma série de
ações, entre a segunda metade da década de 1960 e parte da de 1970, em que o corpo e o espaço do atelier articulavam-se
“numa total simbiose”. (Melim, 2008: 49)
Para Nauman, todo o acontecimento no espaço do seu estúdio é configurado como arte. Em sua concepção, sendo ele um
artista e estando no seu atelier, tudo o que o artista porventura realizasse neste espaço seria considerado arte. Regina Melim
assinala que “havia, sem dúvida, uma clara intenção de sublinhar o processo como obra.” (Melim, 2008: 49)
A fotografia Falhando a levitar no estúdio, 1966, de Bruce Nauman, constituída por uma dupla-exposição preto e branco, apresenta uma tentativa do artista em levitar. No ambiente do atelier, entre duas cadeiras, seu corpo mostra-se suspenso no ar,
ao mesmo tempo que caído ao chão. Através desta obra, o artista propõe um comentário sobre o fazer artístico, as verdades
místicas da obra, o fracasso e o enfrentamento com o desconhecido no processo de criação.
As câmaras de vídeos, desde seu surgimento entre fins de 1960 e início de 1970, foram incorporadas às práticas artísticas
como dispositivo de registro de ação. Nauman foi um dos primeiros artistas a fazer uso do vídeo para gravar suas ações
4. Philip Auslander é professor de estudos da performance na Escola de Literatura, Comunicação e Cultura do Instituto Tecnológico da Georgia.
5. Este artigo foi traduzido do original AUSLANDER, Philip. The performativity of performance documentation. Performance Art Journal – PAJ 84, 2006, pp.
1 – 10, por Talita Gabriela Robles Esquivel, Ana Matilde Pellarin de Hmeljvski, Miguel Etges Rodrigues, Mabel Fricke e Regina Melim, em abril de 2008.
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performáticas. Influenciado pelas ideias da coreógrafa Meredith Monk e pela possibilidade de distensão do tempo da música
minimalista e serial de Philipp Glass e Steve Reich, Nauman desenvolveu uma série de atividades corriqueiras, como caminhar,
sentar, deitar, inclinar o corpo que se repetiam incessantemente para uma câmara de vídeo fixa, observadas nas performances
para o vídeo Slow Angle Walk (1968), Wall/floor position (1968), Bouncing in the corner n.1 (1969) e Bouncing in the corner n.2
(1969), dentre outros.
Os gestos repetitivos, caminhadas ou movimentos banais, no espaço experimental do seu atelier, que Nauman designava como
“representações”, segundo Michael Rush, “exploravam as relações existentes entre as esculturas do artista e suas atividades
pessoais realizadas no atelier “(…) afirmando que os movimentos mais banais e cotidianos podem ser vistos como arte.” (Rush,
2000: 51-52)
Nestas performances de atelier, os gestos para o vídeo, bem como para a fotografia, são considerados como extensões de sua
escultura. Instituindo o atelier como o lugar das suas ações artísticas, Nauman elege a fotografia e o vídeo como os espaços
de registro dos seus gestos performáticos.
Em ações performadas orientadas exclusivamente para o vídeo, a artista carioca Anna Bella Geiger, no trabalho Passagens l
(1974), registra seu deslocamento subindo degraus de várias escadas diferentes. Durante os nove minutos do vídeo, a câmara,
inicialmente, foca nos pés da artista percorrendo uma escada no interior de um prédio, e, após, enquadra o seu corpo inteiro
de costas subindo outras escadas de espaços públicos.
Anna Bella Geiger participou da primeira geração de artistas brasileiros que, nos primeiros anos da década de 1970, desenvolveram trabalhos em vídeo. Esta primeira leva de vídeos produzidos no Brasil, era constituído por ações performativas para a
câmara, “instaurando seu próprio corpo como matéria artística.” (Melim, 2008: 48-49)
A performance desenvolvida por Anna Bella Geiger não conta com a presença de uma plateia para ser executada. Através da
banalidade do gesto de subir a escada, a ação ocorre para ser capturada pela câmara e veiculada em vídeo. O acesso a esta
performance por parte do público ocorrerá posteriormente ao seu acontecimento, através do contato com a imagem videográfica.
Numa aproximação das ações noturnas, realizadas por mim, com as performances de Bruce Nauman e de Anna Bella Geiger, a
repetição de movimentos banais para a câmara e o emprego do próprio corpo como uma matéria artística mostram-se como
procedimentos comuns a estas práticas. Desta relação, destaca-se o caráter experimental dos gestos, a coincidência entre
ação cotidiana e artística e entre o conteúdo da obra e o corpo do próprio artista, através de uma experiência artística solitária
entre o artista e o espaço. Uma espécie de recolhimento para a vivência da arte.
Através do registro por meio de imagens fotográficas ou videográficas de movimentos banais e cotidianos, como andar, sentar e subir escadas - ou frustrantes como levitar - o artista “escreve” uma espécie de diário, de apontamentos de “detalhes
insignificantes que se prendem à vida cotidiana”. (Blanchot, 2011: 20) Ao tornar público este diário, possibilita o acesso desta
experiência artística, deste momento de solidão, pelo leitor/observador. Nas palavras de Maurice Blanchot: “O Diário não é
essencialmente confissão, relato na primeira pessoa. É um Memorial. (…) De si mesmo, daquele que ele é quando não escreve,
quando vive sua vida cotidiana, quando é um ser vivente e verdadeiro, não agonizante e sem verdade. (…) O diário – esse livro
da aparência inteiramente solitário (…).” (Blanchot, 2011: 20).
Para Blanchot, a obra de arte “desvenda-nos uma solidão mais essencial”. (Blanchot, 2011: 11) A obra é solitária, e quem vive
na dependência do seu fazer ou ler experimenta a solidão que apenas a palavra “ser” exprime.
Através de ações endereçadas à fotografia, a artista norte-americana Francesca Woodman explora as potencialidades expressivas de sua autorrepresentação em movimentos corporais imiscuídos ao espaço de atuação. Os interiores vazios de ambientes abandonados são os espaços de relação, onde são realizadas séries de fotografias, envolvendo movimentos corporais para
a câmara. Durante os anos de 1975 e 1976, a artista desenvolve uma série de ações para a fotografia em casas danificadas
pela ação do tempo e abandono.
Na Série House. From Angel. (1976), Francesca Woodman salta à frente da câmara e a foto captura o momento de suspensão
do corpo. A duração do deslocamento do corpo de Woodman borra a imagem, produzindo um corpo impreciso. Criando um
jogo entre a verdade, baseada nos princípios de realidade convocada pela fotografia, e o invisível, que a distorção da imagem
sugere, gera-se uma imagem enigmática e perturbadora. Como uma ambientação de sonho, o espaço deteriorado e vazio
mostra-se numa estranha nitidez, determinando os movimentos do corpo da artista.
Nestes trabalhos apresentados, que se referem à categoria teatral, o evento ocorre para a câmara fotográfica. A ação transcorre do plano da fotografia, cujo meio é imprescindível para a obra acontecer. O mesmo procede com as fotografias da Série
INCURSÕES NOTURNAS, que, como elemento constituinte do trabalho, apresentam a obra como processo de criação na condição de ação artística.
A fruição do espaço da noite configura a obra. As fotos possibilitam seu acesso, mas não se restringem à condição de suplemento da obra porque o evento acontece para e com a câmara desdobrando-se na superfície da fotografia. Sem hierarquia, a
ação em si e a sua aparição no espaço fotográfico são instâncias do mesmo acontecimento artístico.
POÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN

647

Esta intrínseca relação entre o evento e o documento pode ser observada no trabalho Photo-Piece (1969), do artista norte-americano Vitto Acconci. O trabalho consiste numa tira de 12 fotografias em preto e branco que apresentam um trecho vazio da
Rua Greenwich, em Nova Iorque. Logo abaixo da documentação, uma descrição verbal: “Segurando uma câmara, mirar longe
de mim e ficar pronto para bater enquanto caminho numa linha contínua numa rua da cidade. Tentar não piscar. Cada vez que
piscar, tirar uma foto.”
Para Philip Auslander, Photo-Piece confunde as categorias das imagens documental e teatral. Como pertencente à categoria
documental, elas “são evidências de que a peça realmente aconteceu e nos permitem reconstruir sua performance.” (Auslander, 2006: 8). Entretanto, não é de modo tradicional que a fotografia documenta a performance, porque elas não registram a
figura de Acconci performando. O documento são fotos tiradas por Acconci, capturadas enquanto ele performava.
De acordo com a categoria teatral, a performance aconteceu sem a presença de plateia, registrada (e assistida) exclusivamente por intermédio da documentação. Portanto, as fotos de Acconci, para Auslander, “são mais teatrais do que documentais,
uma vez que é somente através de sua documentação que sua performance existe como performance.” (Auslander, 2006: 8)
Esta ação em si performativa do documento de Acconci, na qual o ato de performar afirma-se na documentação, percebe-se
também na Série INCURSÕES NOTURNAS, pois o ato de fotografar caminhadas sucessivas é a performatividade da documentação em si.
Auslander afirma que a ligação entre o documento e a performance clássica não é ontológica é, pois, ideológica. A ideia de
que o documento é apenas suplemento da performance é questionável, porque os eventos, mesmo direcionados para uma
audiência, eram cuidadosamente encenados para a sua documentação, prevendo sua difusão por intermédio da fotografia.
Para o autor, “a performance é sempre num nível de matéria prima para a documentação, o produto final através do qual será
circulado e com o qual será inevitavelmente identificado.” (Auslander, 2006: 5)
Tanto a categoria documental quanto a teatral apresenta a performatividade a partir da fotografia. É no espaço da fotografia
que a performance acontece, sendo vetor ou material da arte (Rouillé), é a performatividade do documento que atesta a performance. Para Auslander: “A possibilidade mais radical é que eles não dependam de um evento que realmente aconteceu. Nosso
sentido de presença, poder e autenticidade pode muito bem derivar. Não de tratar o documento como sendo um ponto de
acesso indexical para um evento passado, mas de perceber o documento em si como uma performance que reflete diretamente
como um projeto estético de um artista e para o qual nós somos o público presente. (Auslander, 2006: 3)
Portanto, para Auslander não importa se uma plateia assistiu à performance tampouco se ela realmente aconteceu para que a
performatividade da ação seja fruída pela documentação, pois é evidente que Yves Klein deu seu Salto.
O Spectrum performativo, nas fotografias da Série INCURSÕES NOTURNAS, refere-se à performance que ocorre no espaço da
fotografia. Um grau de performatividade das ações que, ao serem produzidas em intrínseca ligação com a câmara e apresentarem sua difusão unicamente em meio fotográfico, mostram-se singulares diante das performances tradicionais que envolvem
plateia e são executadas ao vivo, pois, durante as ações, o corpo apresenta-se diante de um dispositivo de captura da imagem
e com a noite, numa total simbiose.
As fotos da série INCURSÕES NOTURNAS são pensadas como ações, eventos que transcorrem na superfície fotográfica. Apresentando a performatividade do documento ligado à categoria teatral, proposta por Auslander, coexistindo as funções de vetor
e material da arte, levantadas por Rouillé, estas imagens criam um espaço paradoxal entre transparência e ruído na transmissão da informação; entre verdade e ilusão pela transfiguração dos corpos pelo movimento; entre atuação e atualização,
apresentação e a aparição da noite; entre o dentro e o fora, a superfície e a profundidade, a desorganização e determinação
dos corpos.
Transfigurado pela duração e pela mudança de espaço de ocorrência, mortificado por não participar mais do fluxo da vida, o
corpo na fotografia é fantasma da ação: as Incursões Noturnas sobrevivem como Spectrum performativo na superfície indeterminada da fotografia.
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O DESDOBRAMENTO ESTÉTICO DA BANDA LUXÚRIA DE LILLITH NA
CENA BLACK METAL BRASILEIRA
Alysson Plínio Estevo
Edgar Silveira Franco
RESUMO
A pesquisa exploratória tem como base a pesquisa teórica e a prática artística, com o objetivando investigar o desdoblamento
estético nas novas narrativas visuais emergentes, enfocándose na estética e na poética do género musical Black Metal, uma
das vertientes do Heavy Metal. A proposta da experiência e da vivência do investigador no marco da cena brasileira do Black
Metal durante 20 anos, por meio da banda autoral “Luxúria de Lillith” e do estudo de motivações estéticas e poéticas criadas
para um universo ficcional e subjetivo.
Palavras-chave: Black Metal, Desdobramentos Estéticos, Poética Visual.
RESUMEN
El desdoblamiento estético de la banda Luxúria de Lillith en la escena Black Metal brasileña
Esta investigación exploratoria tiene como base la investigación teórica y la práctica artística, con el objetivo de investigar el
desdoblamiento estético en las nuevas narrativas visuales emergentes, enfocándose en la estética y la poética del género musical Black Metal, una de las vertientes del Heavy Metal. La propuesta parte de la experiencia y vivencia del investigador en el
marco de la escena brasileña del Black Metal durante 20 años, por medio de su banda autoral “Luxúria de Lillith”, y del estudio
de sus motivaciones estéticas y poéticas creadas para un universo ficcional y subjetivo.
Palabras clave: Black Metal, Desdoblamientos Estéticos, Poética Visual.
1. APRESENTAÇÃO
O black metal1 é um fenômeno estético e musical mundialmente conhecido que surgiu na metade da década de 1980, definido
como um estilo de metal que se difere de todos os outros, assim descreve Jonivan Sá (2013) em seu estudo sobre o black
metal como representação da estética pós-moderna. Sua aparente estranheza quebra os padrões estéticos de seu tempo, o
que tornou possível essa investigação ainda mais prazerosa, analisando essa provável relação entre a estética do black metal
e o pensamento pós-moderno.
O black metal é uma das derivações do metal que contempla o termo heavy metal. Para Moraes (2013) como um estilo de música, o black metal surge em meados da década de 1980. Messias (2014) afirma que no início dos anos ‘80, o metal incorporou
em suas letras temas satanistas, pagãs e ocultistas, em um som pesado com vocais guturais e habitualmente se apresentando
com pinturas em branco e preto, geralmente na área do rosto, denominadas de corpse paint.
A banda Venom2 pode ser a mais considerada de todas as veredas do Metal Extremo’ e seu segundo registro de estúdio dá
nome ao estilo Black Metal, lançado no ano de 1982. Encabeçando os que se tornariam seguidores do death metal puro: os norte-americanos do Slayer e do Possessed (1983-1998). E formando finalmente a tríade essencial do pré-Black Metal: HellHammer
da Suíça e Bathory da Suécia (CHRISTE, 2010). Para Sá (2013) a sonoridade do álbum Black Metal da banda Venom, em suma
podemos considerar o tradicional do estilo musical. Para a legião de adeptos, o marco de fundação do black metal, teria sido
“no lançamento deste álbum do Venom em 1982, (figura 1), devido as mais diversas discussões a respeito em todo mundo”.
Para Moraes, (2013 p.4), “os suíços do Celtic Frost e a banda sueca Bathory” seriam estes os pioneiros do estilo, elaborando
canções mais agressivas e rápidas. Centenas de bandas começaram a germinar em todo planeta, como Mercyful Fate, Divine
Death, Pentagram, Satan entre outras. Afirma Sã (2013 p.390): “O Metal Negro é um grito contra-hegemônico, um chamado à
escuridão contra os dogmas judaico-cristãos, chamado de uma juventude já cansada da rebeldia morna do Punk e do Heavy
Metal”.

1. BLACK METAL. Subgênero do heavy metal, com riffs rápidos, vocais rasgados e guitarras altamente distorcidas, estilo cru, agressivo e sombrio. E Black,
porque já não suporta as rebeldias do movimento underground, o black metal declara guerra e não aceita as estéticas culturais vigentes, temas de satanismo,
anti-cristianismo e paganismo (SILVA, OLIVEIRA, 2014).
2. VENOM (1981) Grupo britânico Venom formado por Cronos em 1980 no baixo vocal, Mantas na guitarra e Abadon na bateria. Em 1981, lança o excepcional
Welcome To Hell. No ano seguinte, o power-trio capitaneado por Cronos lança uma das maiores referências da música. O disco Black Metal vê a luz do dia
(CAVALCANTE, 2012).
650

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

Figura 1. Segundo álbum da banda Venom, chamado Black Metal. Neat Records. England. 1982.

Fonte: (CAVALCANTE, 2012).

Ao me deparar a esta realidade, me posiciono como um porta voz de centenas, e se não de milhares de discípulos da cena black
metal, direcionado em apresentar, demonstrar, experimentar e refletir com exclusividade, um contato com o leitor deste estudo,
minha aproximação com um público e a arte performática de uma banda brasileira de black metal.
2. BASES ESTÉTICAS E CONCEITUAIS DO BLACK METAL
Presenciar o fenômeno estético com aproximação ao estilo de música black metal não é tarefa nada fácil e nada simples, por
se tratar de uma investigação no âmbito acadêmico. O primeiro problema identificado é a ausência de produções na literatura,
visto que não existem estudos relevantes que deem conta da relação deste estilo tão particular com a sociedade.
Enfatizo as palavras de Sá (2013 p.390): “o que temos é um emaranhado de informações que vem à tona através de sites,
antigos fanzines, revistas de metal e rock, documentários, e através das próprias bandas”. Mas, situar-me-ei, em nível de praticidade da pesquisa, como marco histórico do black metal, a expressividade da arte autoral e os artistas que compõem este
universo musical.
Sá (2013) afirma que a própria sonoridade black metal parece ter aparecido pela primeira vez em 1984 com a banda Bathory3. É arriscado considerar que o álbum Black Metal do Venom, tenha sido o primeiro passo para a construção do estilo.
Mas, podemos considerar que o Bathory seja visto como um marco estético primordial. Apesar de que a banda Vulcano da
Baixada Santista no Brasil e o Possessed banda californiana nos Estados Unidos, já representavam uma agressividade fora
do comum.
Figura 2. Capa do 1º álbum da banda Bathory – Bathory (1984).

Fonte: (MURDER MUSIC, 2012).

3. BATHORY (1983-2004). Fundada por Thomas Fosberg Quorthon em 1983, juntamente com seu pai Boss, pai e filho tinham uma loja chamada ‘Black Mark’
em Stolcolmo na Suécia. Conhecido como “a banda do eu sozinho”, inspiração direta para dezenas de músicos realizarem suas obras autorais. Quorthon gravou
dezenas de álbuns, apenas com ajuda de produtores de estúdios e músicos já membros de outras bandas conhecidas como Sodom.
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Machado e Oliveira (2015) consideram o Bathory como marco estético da cena black metal. Para Sá (2013) seu criador Qhorthon, considerado um dos maiores gênios do estilo, foi posteriormente considerado o precursor do viking metal. Interessante
acompanhar cada fase estética do Bathory, o lançamento de seus álbuns até sua morte.
O álbum de 1984 é ríspido sonoramente, fruto de uma produção precária e com velocidade de execução das músicas, e o vocal
rasgado e agudo de Qhorthon. A arte da capa trazendo o desenho de um bode chamado Baphomet4, símbolo ocultista entre
seus entendedores como mostra na figura (2). Complementa Jonivan Sá (2013) que a ideia foi inovadora, entonada de música
extrema à estética de suas capas.
Figura 3. Venom – Welcome to Hell. Neat Records, 1981.

Fonte: (VENOM, 2016).

Figura 4. Dark Funeral – In the Sign. Hellspawn Records, 2000.

Fonte: (DARK FUNERAL, 2016).

Observa-se na figura 3 e 4 as releituras de Baphomet nas capas de discos de black metal. A contribuição da literatura ocultista
trouxe para o século XX, um impulso para que o movimento black metal, aproximando esta intensa estética da música. Observa-se nas figuras 2 e 3 que nas capas de discos de black metal, existe esta aproximação do ocultismo com satanismo, e uma
constante releitura de seus objetos sagrados (MORAES, 2013).
Uma literatura específica acerca do black metal que pouco se tem registrado. A obra mais popular escrita até então sobre
o estilo chama-se Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground, pelos jornalistas Michael Moynihan e
Didrik Soderlind nos Estados Unidos, lançado em 1998 pela Feral House. Ambos os autores ficaram muito conhecidos em
todo mundo após o lançamento desta obra, o que enfatiza o próximo tópico a ser discutido acerca do surgimento do black
metal.

4. BAPHOMET (XIV-XIX). Uma divindade supostamente adorada pelos Templários séculos antes e incorporada às tradições místicas ocultas desiguais. Baphomet, Bafomé, Bafomete, o autor sugere que este nome tenha surgido como um ídolo pagão durante as inquisições. A figura panteísta e mágica do absoluto, de
um bode criado por Éliphas Levi, tornou a figura conhecida mundialmente.
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3. OS DISCÍPULOS DO BLACK METAL NOS CAMINHOS GELADOS DA NORUEGA (1991-1998)
Surgem três bandas que marcaram este novo período do cenário black metal: Mayhem (1984), Darkthrone (1986) e Burzum
(1993), bandas consideradas pioneiras que marcaram o estilo e o influenciaram. Inicialmente o movimento surge com a banda
Mayhem na cidade de Ski na Noruega, pelo guitarrista Øystein Aarseth, de pseudônimo Euronymous, considerado uma espécie
de líder, não somente da banda, mas em todo o movimento que surge lançando seu primeiro registro ‘Pure Fucking Armaggedon’
(1986) logo depois o EP Deathcrush 1987 (SÁ, 2013, p.393).
A estética da capa do álbum Deathcrush destaca a imagem de duas mãos amputadas, lembrando as antigas torturas medievais, traz imagens fortes de amputações, pessoas e animais mortos e todo o tipo de atrocidades, tornando-se a partir de então
cada vez mais comum dentro do subgênero black metal.
Em 1990 a cena black metal ganha evidência mundial, com as bandas Mayhem, Burzum, Emperor, Immortal, Darkthrone, Satyricon, Hadez, todas de origem norueguesa, e pela formação do Inner Circle5. Jovens de cabelos compridos apareciam em
manchetes de jornais e na televisão sendo acusados de crimes como assassinatos e ataques incendiários a igrejas pelo país
(MORAES, 2013, p.1).
A banda Darkthrone de 1987 abandonou o subgênero death metal de seu primeiro álbum Soulside Journey lançado em 1991,
para lançarem um novo disco totalmente black metal intitulado A Blaze in the Northern Sky (1992), sendo uma das bandas embrionárias do estilo na Noruega (SÁ, 2013, p.393). A timbragem dos instrumentos muda para algo mais ríspido, agudo e mais
sujo, um timbre estridente, adoção de pseudônimos demoníacos e de uma vestimenta peculiar que se tornava um símbolo
identitário da cena. Sá (2013, p.393) afirma que todos os álbuns do Darkthrone são dedicados a Euronymous, uma das vítimas
do radicalismo extremista do Inner Circle.
Em 1990 surge em Oslo, uma nova proposta, one-man-band por Varg Vikernes codinome Count Grishnackh, intitulada Burzum,
inspirado nas temáticas de Qhorthon do Bathory, assim como na experiência da banda de um único integrante e compositor
que grava todas as sessões em estúdio, sem subir aos palcos. Assim fatos extremos marcam o estabelecimento da cena na
Noruega, como afirma Sá (2013, p.394).
O primeiro fato aconteceu em 1991 na cidade de Oslo, na casa onde dois membros da banda Mayhem, viviam e ensaiavam.
O Mayhem teve a oportunidade de convidar Hellhammer para a bateria, com Necrobutcher no baixo, realizam ensaios em Oslo
(MORAES, 2013 p.3). No dia 08 de abril de 1991, o vocalista Per Yngve Ohlin de pseudônimo ‘Dead’ comete suicídio durante a
ausência dos demais integrantes da banda, encontrado por Euronymous algum tempo depois do ocorrido. Extasiado pelo que
parece ser a representação genuína da morte, ou seja, um elemento estético extremamente explorado pelo black metal, Euronymous, mesmo antes de comunicar às autoridades do suicídio, fotografa diversas vezes o cadáver de seu colega de banda.
Figura 5. Mayhem – Dawn of the Black Hearts, Bootleg live álbum. 1995.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=gUSMDQWQqnk.

Na figura (4) a foto utilizada na capa do álbum ‘Dawn of the Black Hearts’ que significa ‘Amanhecer dos corações gelados’ que
une a gravação de dois registros da banda, com quatro faixas do primeiro vocalista, e as outras oito faixas com Dead no vocal.
Sá (2013 p.394): “salvo julgamentos morais de cunho psicológico que poderiam interpretar tal fato, a relevância estética desse
contato de Euronymous com a morte parece residir na relação entre o black metal e a morte”.

5. INNER CIRCLE. Uma organização que surgiu em 1991 em Oslo na Noruega, tendo Euronymous, da banda Mayhem e da loja Helvete (Inferno) como líder e
um dos idealizadores que adotaram uma perspectiva radical diante do próprio heavy metal, impulsionando um fenômeno cultural que ultrapassou os limites
desse gênero musical e transformou-se em uma ação social de amplo alcance, envolvendo posturas extremistas e radicais como a queima de igrejas católicas
(MOYNIHAN & SODERLIND, 1998, p.53).
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O poder estético do black metal brotara. “A partir desse acontecido, uma das fotos tiradas virou capa de um EP ao vivo do
Mayhem em 1995, não mera representação abstrata de uma juventude descontente” (SÁ, 2013 p.394). O advento do movimento Inner Circle, culminou na queima de 50 igrejas incendiadas na Noruega e em seu país vizinho, a Suécia. Sá (2013 p.395) destaca: “o alvo principal dos incendiários eram igrejas históricas, construídas sob terreno considerado sagrado nos primórdios
da cultura viking”.
Figura 6. Burzum - EP Aske.

Fonte: Deathlike Silence Productions, 1993.

Varg Vikernes era visto como parte dos responsáveis pelos incêndios, ligados ao grupo Inner Circle. Varg lançou um EP intitulado ‘Aske’ em 1993, apresentando na capa uma das igrejas incendiadas (figura 5). Cardim (2016, p.2) afirma que Vikernes e
Euronymous eram ligados a toda uma série de incêndios criminosos em igrejas históricas da Noruega.
O culto da morte criava um círculo interno e as bandas que vieram dele, em 21 de agosto de 1992, Bård “Faust” Eithun da banda
Emperor, assassinou um homem no parque olímpico de Lillehammer pelo simples motivo de que “era homossexual”. Acabou
preso e condenado a 14 anos de encarceramento (CARDIM, 2016 p.3). Porém, o fato que marcaria a formação do black metal
norueguês, foi o assassinado de Euronymous cometido por Vikernes em Agosto de 1993. Varg alega que não eram poucos os
desentendimentos entre ele e Euronymous.
Toda a barbaridade e extremismo da cena culminaram com um de seus líderes principais, Euronymous, brutalmente morto a facadas por Varg Vikernes. Protegido de Euronymous, que o ajudou a lançar o projeto solo Burzum, rapidamente Vikernes iniciou
uma rivalidade com o amigo, num embate pela posição de poder do grupo (CARDIM, 2016 p.4). Euronymous assassinado fecha
um ciclo de construção simbólica que fez do Black metal não só um estilo de música ou um movimento, mas, “uma espécie de
representação estética do caos, da morte, do contra hegemônico” (SÁ, 2013 p.396).
Figura 7. Øystein Aarseth codinome Euronymous (1968-1993).

Fonte: www.thetruemayhem.com.

654

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

Na figura 7 Euronymous fundador da banda Mayhem, foto produzida para o álgum ‘De Mysteriis Dom Sathanas’ que só foi lançado após a sua morte em 1994, considerado um dos álbuns mais importantes do black metal. O movimento black metal norueguês, que envolvia mortes e depredação de patrimônio histórico, genuinamente contra hegemônico, impediu a assimilação da
estética black metal pelo mercado (SÁ, 2013, p. 395).
As bandas de black metal norueguesas foram muito compromissadas a identificar para seus admiradores, imagens cada vez
mais demoníacas e monocromáticas, como mote para um eficiente diálogo entre tudo o que se coloca em jogo, numa atmosfera plurilinguística e dialogizada que admite variadas ligações e correlações especiais entre enunciações e discursos novos
que se constroem. Estas são as bases da estética black metal.
4. A CONTRIBUIÇÃO DA ESTÉTICA DO BLACK METAL NO MUNDO CONTEMPORÂNEO
O aspecto pálido e sem vida de um cadáver unido às roupas escuras e muitas vezes rasgadas, constrói o embrião daquilo
que iria se tornar um estereótipo Black Metal (SÁ, 2013 p.390). Inúmeros jovens já identificados com a música agressiva
montam suas próprias bandas e produtoras, com o intuito de disseminar a expansão ideológica da cena Black Metal. Percorrendo sobre a história até a construção de sentidos, percebe-se uma aproximação das representações estéticas do black
metal com o pensamento pós-moderno, representado aqui por Jean-François Lyotard em 1986, como produto genuíno da
pós-modernidade.
Fiore e Contani (2014 p. 49): “as bases estéticas e conceituais do black metal são constituídos por seus itens imagéticos que
integram as capas de discos e CDs, elementos argumentativos carnavalizantes”, agrupados nas categorias de riso, caveira e
bufonaria. Polifonia6 impregnada no uso de referencias satânicas em forma de afronta e antagonismo às religiões judaico-cristãs, pinturas corporais do corpse-paint durante os shows responsáveis pela elaboração de uma imagem própria, enquanto
as letras e a forma de compor suas músicas e tocar os instrumentos disponibilizam referencias para um novo estilo (FIORE,
CONTANI, 2014, p.49).
A misantropia, inspiração além do individualismo e do desgarramento do rebanho social. Robert Walser apud Sá (2013, p.398)
afirmam que esteticamente, os signos são mobilizados por aquele que se integra ao black metal. Referindo-se o black metal,
tratar-se da formação de unidade de interações de consciências múltiplas que promove o descentramento do sujeito no conceito de polifonia.
As queimas das igrejas forneceram sustentação para que o estilo gerasse uma espécie de ‘mito fundador’, uma base própria e
que o separa dos demais estilos do metal. Afirma Sá (2013 p.399): o jogo entre o signo da inovação e as representações que
remetem a um passado distante, faz do black metal um movimento pós-moderno por excelência.
“Não só o desprezo às instituições religiosas, mas também em relação a tudo aquilo que multiplique, dissemine valores já
enferrujados e impregnados de elementos subjetivos de dominação e ‘assujeitamento’” (SÁ, 2013, p.400).
A terceira geração da cena black metal, é constituída por bandas que fogem às regras e aos padrões de seus precursores, começando a ser consideradas black metal melódico ou symphonic black metal, pelo uso intensificado de teclados, bandas como
o Absu, dos Estados Unidos, trouxeram inovação técnica para o black metal, envolvendo elementos de músicas clássicas e
sinfônicas. O Behemoth, da Polônia, abandona os padrões do Black Metal norueguês, e intensifica-se na modernidade do death
metal, a fim de sobreviver no mercado consumidor dos grandes festivais europeus.
Podemos finalizar este assunto, exemplificando outro elemento incorporado a essas novas tendências, à orquestração das
músicas. Satyricon foi uma das primeiras bandas do subgênero que utilizaram elementos orquestrados, utilizando um coro de
vozes da Orquestra Nacional da Noruega chamado ‘With the Norwegian National Opera Chorus’, em 2013. Como todo movimento
estético, o black metal é vivo e mutante.
5. BREVE PANORAMA DA CENA BLACK METAL BRASILEIRA
Os primeiros indícios do black metal brasileiro surgiram em 1985, acompanhando as tendências do metal no Brasil. Desde os
eventos nas casas noturnas na grande São Paulo e Rio de Janeiro, mais pessoas esteticamente envolvidas na música pesada
do heavy metal surgiam e o black metal ganharia seus primeiros passos dentro da música, impulsionando a força de sua arte
carregada e obscura.
Independente das referências mais pessoais urge uma banda chamada Vulcano (1982) da baixada santista afirmando-se
death metal com temáticas satanistas, lançando seu primeiro álbum em formato LP ao vivo de 1985, intitulado ‘Live’. O
resultado deste álbum esteticamente estava muito além de seu tempo, forjando estes primeiros indícios do black metal
nacional.

6. POLIFONIA. Este termo desenrola-se um autêntico espetáculo polifônico visual de vozes engastadas, uma unidade de interações de consciências múltiplas,
nas mais variadas áreas ou ciências do conhecimento (teologia, religião, ética, psicologia, ocultismo, anatomia entre outras) (BAKHTIN, 2010 s.p.).
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Figura 8 – Capa de alguns da cena black metal brasileira (1985-1993).

Fonte: (DRAKKAR, 2015).

As bandas mais expressivas da construção inicial do metal brasileiro foram: Sepultura (1984), Sarcófago (1985), Chakal (1985),
Holocausto (1985), Sex Thrash (1987), Loucyfer (1989), Expulser (1987), Evil War (1993) todas da grande metrópole de Belo
Horizonte com seu thrash metal e death metal primitivo e satanista.
Figura 9 – Capa de alguns da cena black metal brasileira (1991-2006).

Fonte: (DRAKKAR, 2015).

Mas, a estética que incorpora a identidade black metal ainda estaria por vir. Seus apreciadores costumam chamar de cena do
‘Metal Negro’ entendido pelos hellbangers7 como uma ideologia radical aos demais laços culturais, religiosos e sociais no país,
têm-se muito a contar de suas questões ideológicas.
A banda ‘Sarcófago’ estreia seu primeiro álbum em formato LP ‘I.N.R.I.’ em 1987, considerado um dos primeiros álbuns de
black metal em todo planeta, no qual apresentava na capa do disco, seus integrantes usando corpse paint, o que de imediato
serviria de grande influência para outros músicos do gênero, e também, por ser pioneiro no uso do blast beats em seus álbuns
(MORAES, 2013). A capa deste álbum foi inúmeras vezes copiada por diversas bandas nos países brasileiros e europeus, se
tornando um dos maiores expoentes do black metal em sua segunda geração.
Para Campoy (2008), o baterista D. D. Crazy da banda Sarcófago (1985-2000) foi o primeiro a registrar o blast beats, inserindo
o ‘bumbo duplo’ ou ‘pedal duplo’ nas músicas de todo álbum, tornando I.N.R.I. o disco mais extremo da época, marcando o
surgimento do metal negro no Brasil. Apesar do vocalista Wagner Antichrist, nunca ter afirmado claramente o estilo da banda,
a entrevista que Gerald Incubus Minelli (baixista), afirma em seu relato no documentário ‘Ruído das Minas’, que o Sarcófago
era uma banda de death metal.
Afirma Christe (2010) que estas idiossincrasias8 conceituais da cena em torno de seus mitos e adorações, se condensam na
percepção de um dos precursores do movimento acerca da relação dos jovens terroristas com o satanismo e a guerra. Em
Salvador BA, surge uma banda chamada Mystifier (1989), ainda um cunho extremo e longos blast beats e vocais guturais, já
afirmava em suas resenhas se tratar de uma banda de black metal, lançando diversas demos, singles, EPS e LPS, seus dois
primeiros álbuns oficiais marcaram a história da banda no Brasil, sendo eles: Wicca (1992) e Goëtia (1993).
O impactante álbum ‘The Lambys Fury’ produzido pela banda Impurity de Belo Horizonte em 1989, marcaria a estética da
música black metal. Em 1990, na cidade de Curitiba no estado do Paraná, surge uma banda chamada Amen Corner, capaz de
expressar uma sonoridade mais harmoniosa, cheia de climas e solos prolongados, supostamente precursora da segunda onda
do Black Metal brasileiro. Sua música incorporava o metal progressivo, thrash, death e vocais muito bem elaborados.
Os discípulos do black metal nacional, consideram o álbum Full, Ascension, Domination, o mais consagrado da banda lançado
pela Cogumelo Records em 1993. No ano de 1994, o região sul do Brasil germinaria um estilo próprio de black metal, com o nas7. HELLBANGERS. Termo utilizado para identificar um headbanger black metal, aquele que se denomina black metal é considerado um hellbangers. Aquele que
cultua o sangue e a honra ao cenário black metal nacional. Os hellbangers surgiram como dito popular ainda nos anos 1990. Afirma Cavalo Bathory vocalista
da banda Amazarak enfatiza: ‘Força e Honra Hellbangers’ no álbum ‘Ascensão do Anticristo’ lançado pela Mutilation Records em 2009 na música intitulada
“Hellbangers (Begin the Killing)”.
8. IDIOSSINCRASIAS. Na medicina seu sinônimo: anafilaxia e alergia. Aqui assume outro significado relacionado ao comportamento. Trata-se do comportamento do indivíduo ou grupo de pessoas. No caso do black metal se estabelece no modo de agir, de se portar característico de alguém.
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cimento da banda Murder Rape9. Aqui abrimos um leque de discussões que envolvem toda a trama da cena brasileira. Além de
criadores, designers, músicos, e artistas. De um modo geral esta banda trouxe para o Brasil a atualização da cena black metal
num contexto mundial, com o lançamento do álbum ‘Celebration of Supreme Evil’ em 1994. Este disco trouxe o uso evidenciado
dos teclados nas musicas, introduzindo vocais guturais e rasgados. Técnicas inovadoras de guitarra surgiram neste álbum,
uma capa que celebrava a chegada do Baphomet de volta aos discos, como supremo ser do mal, visto ideias semelhantes aos
álbuns mais clássicos do black metal europeu.
Sabatan e Ichthys Niger ex-integrantes da banda Murder Rape fundaram a banda Evilwar em 1999 lançando quatro títulos, entre
eles, o álbum Bleeding in the Shades of Baphomet de 2006 e em 2008, fizeram um single chamado United by the Black Flag.
Os anos 2000 chegaram, possibilitando o surgimento de bandas como: Ave Lucifer (2000), Eternal Darkness DCLXVI (2000), Alocer (2000), Power From Hell (2001), Impacto Profano (2001), Arkanus ad Noctum (2002), Creptum (2001), Netzach (2007), Pátria
(2008), Velho (2009), Missas Negras (2012), apesar dos destaques, resultando sempre no retorno das bandas mais clássicas
do black metal brasileiro aos palcos.
O marco histórico do black metal serviu de bagagem em minha jornada com a banda Luxúria de Lillith. O passado serviu para
enriquecer e amadurecer a arte de Luxúria de Lillith e seu contato com o público, este trabalho persiste por quase duas décadas, tocando música black metal e realizando diversos registros e momentos incríveis, as vezes, erramos, e ficamos desanimados, as vezes acertamos, e reescrevemos a história, sempre um novo projeto, um novo começo para que as atividades da
banda persistam.
6. BLACK METAL EM GOIÁS E A BANDA LUXÚRIA DE LILLITH: SINGULARIDADES POÉTICAS
Para descrever a cena black metal em Goiás devemos regressar no amargo e sombrio passado de uma cidade esquecida pelo
mundo, Goiânia. Uma capital governada por fazendeiros latifundiários e políticos corruptos, uma cidade com mais de 80 anos
estagnada nas necessidades industriais e mercantilistas. A maioria de sua população é católica e protestante, e o movimento
black metal crescia nas sombras, entre poucos grupos secretos que frequentavam os shows de rock e metal da cidade.
Em 1989 a cena mineira havia contaminado o estado de Goiás com os shows das bandas: Sarcófago, Sepultura, Cirhosis,
Korzus, Chakal e Calvary Death. Em Brasília as meninas do Valhala (1989) emergiam com um death metal satânico e sombrio,
juntamente com as bandas Death Slam, Nauseous Surgery e P.U.S. do Distrito Federal. Já na capital, Goiânia, bandas como
Língua Solta (1989) de heavy, Leprozy (1991) de thrash e Spiritual Carnage (1989) de death, já estavam se apresentando em
pequenos bares de metal. Apesar de tudo ter começado na ‘Academia do Sobrinho’ antigo bar de metal e na loja ‘Metalize’ no
centro de Goiânia. A cena se mantinha no mais extremo radicalismo, e seus adeptos em constantes disputas de territórios,
raramente se encontrando como um todo.
Em 1991 o Martim Cererê é manchado com sangue, numa briga quase que generalizada entre as bandas Agente Laranja
(thrash), Spiritual Carnage (death), Corpus Christi (black), e dezenas de pessoas foram envolvidas na confusão, o local estava
sendo depredado e os responsáveis, começaram a inibir os eventos nestes ambientes. Este fato possibilita dividir a cena black
metal de Goiânia em três (3) momentos: o 1º momento entre (1985-1995), com os shows realizados no Centro Cultural Martim
Cererê, encontros na Praça Universitária e becos do Setor Sul. Para os primeiros discípulos do caos nesta cidade provinciana
e ruralista, o início dos anos 1990 começa com as influências de Bathory e Venom.
Surge uma banda bastante peculiar na cidade, chamada Corpus Christi (1989-2002), outras bandas que seguiam os moldes das
bandas pioneiras que foram: Homicídio (1989), Maitreya (1991-2006), Blame God (1989-1990), Via Sacra (1991-1994), Malkbeth
(1993), Cheol (1994-2005) e Helvet (1992-1993). Infelizmente estas bandas foram encerrando suas atividades, por falta de
apoio e discriminação dos outros estilos de metal e muitas brigas.
Assim, quando a poeira baixava, eis que surge um 2º momento da cena black metal goiana (1997-2007), quando ocorreu o
primeiro ‘The Meeting of the Black Hordes’ sendo considerado o primeiro festival de black metal de Goiás, ocorrido em Goiânia
em novembro de 1998 com as hordas: Cheol (GO), Miasthenia (DF), Malkbeth (GO), Lament (SP) e Corpus Christi (GO), na sua
segunda edição no verão de 1999, contou com a banda As Vampiric Shades and Belial Winds (DF), Bestymator (SP), Crucial (SP)
e Spell Forest (SP) realizando uma série de eventos de black metal em Goiânia daí por diante. Contudo, o movimento esfriou
mais uma vez.
No início do século XXI, ocorre o que podemos chamar de 3º momento do black metal em Goiânia, um remanescente da cena,
‘Walid Farad’ de codinome ‘Lord Blasfêmia’ novamente levanta a bandeira negra na cidade com o festival ‘Guerreiros do Metal
Negro’, onde diversas bandas de black metal voltaram a tocar e enchendo os salões dos DCEs próximos a praça Universitária.
E outro festival com o nome de ‘Brigada Underground’, criado por pessoas que resistiram a quase aniquilação do movimento
em Goiás persistiam.

9. MURDER RAPE (1992). Formada em 1992 por Agathodemon, Baal Berith, Ichthys Niger e Ipsissimus. Celebration of Supreme Evil foi seu primeiro disco
lançado em 1994, marcando o surgimento de uma das bandas emblemáticas da cena black metal brasileira. Posteriormente entraria para a banda Sabatan nos
vocais. Agathodemon baixista criaria anos mais tarde um selo chamado ‘Evil Hordes’, e uma revista chamada ‘Obscura Arte’.
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Figura 10. Alysson Drakkar, baterista e vocalista da banda Luxúria de Lillith, 2017.

Fonte: www.luxuriadelillith.com.

Eis que surge uma nova gama de bandas, como Luxúria de Lillith10 (1998), Héia (1999), Surom (2000-2009), Sátiros (2004-2007)
e Imperius Profanus (2007), que esta terceira geração iria fortalecer o novo cenário. Apesar de existirem muitas cidades no
entorno da capital, pouco se ouvia falar do metal extremo, algumas bandas de death, thrash e heavy metal surgiram, mas estas
não dialogavam em nada com o movimento e suas fases. No entanto, os shows começaram a cair novamente, encontros pingados e o velho cemitério agora não mais frequentado, mais uma vez escurecia as manifestações da cena black metal. Nestes
anos que se seguiam, sua chama quase se apagara nas cinzas do esquecimento.
Longe dos centros culturais e casas de shows, os DCEs universitários serviram de palco para muitas bandas de fora se apresentarem. Alysson Drakkar juntamente com Arkana baixista da banda Luxúria de Lillith, resolvem criar um festival intitulado
‘Encontro das Artes Negras’ celebrando e resgatando a estética sonora e ideológica, com uma banda estrangeira de black
metal para o Brasil, chamada Black Angel do Peru. Estes shows fortaleceram a cena novamente, e mais uma vez, florescia a
obscuridade do metal negro em Goiânia. Alysson Drakkar foi considerado pela mídia local, como uma lenda viva do black metal
brasileiro, representando Goiânia em diversos estados do país afora.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O black metal pode ser considerado umas das representações artísticas mais complexas, controversas e interessantes de
nossa época. Aproveitando-se das polêmicas que envolvem o black metal e temas satânicos e ocultistas, as singularidades
estéticas de Luxúria de Lillith, além da própria música ríspida, guitarras muito distorcidas, havia os vocais guturais e rasgados.
As capas de suas demo-tapes e Cds promocionais, sempre atendiam os interesses destes grupos que começaram a germinar
as temáticas da cena black metal em suas letras.
A banda Luxúria de Lillith tornou-se grande disseminadora da cena local e nacional, suas diversas formações desde 1998, com
mais de 25 músicos passando pela horda, intensificaram e potencializaram as apresentações que Alysson Drakkar como único
membro remanescente e fundador desde o início, propôs a fazer. Drakkar produziu e lançou CDs oficiais, demos, lives, K7s, EP’s
e LPs; Além de três registros live em DVD; produziu ainda dois clipes oficiais ‘Nasciturus’ e ‘Perpétua Escuridão’ e seu público
produziu e produz diversos clipes de músicas conhecidas como: ‘Desejos Infames’, ‘Da morte para todo fim’, ‘A Volúpia Infernal’
e tantas outras. A horda possui página oficial, webzine, redes sociais, e inúmeras fãs pages no Brasil e mundo afora.
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COSAS DE MUJERES… URDIDAS POR MUJERES. UNA
APROXIMACIÓN DESDE PRODUCCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO
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RESUMEN
En esta coyuntura, donde esta tan a flor de piel las problemáticas de género, en particular, las temáticas acerca de la mujer,
quiero compartir algunas obras de intervención en el espacio público, de producción propia que giran entrono a estas cuestiones, realizadas en diferentes contextos y en cuyo análisis estoy trabajando como investigación dentro del proyecto Lo Político
y Crítico en el Arte Argentino Actual: El Rostro de lo Indecible.
Tanto la selección de murales como de intervenciones que propongo en este trabajo, presupone una consideración paradigmática, por su temática tanto como por su modo de relacionarse con el entorno, las redes sociales que se tejieron en cada uno de
ellos y el modo de realización; tanto coyuntura como aspecto temático tienen relevante importancia, desde tema y contenido.
Las situaciones plasmadas tienen una vigencia contemporánea y siguen en el candelero de la opinión pública.
El recorte realizado apunta a aquellas producciones murales e intervenciones, cuyo nudo iconográfico alude a problemáticas
de género, asumiendo la necesidad y compromiso social de visibilizarlos, llegando desde estas imágenes en el espacio público
a toda la comunidad sin reconocer franjas etarias ni clases sociales. Para ello he seleccionado para analizar los siguientes
trabajos: Cha-bomba (2008), mural Crecer en Libertad (2009), mural Mujerío (2015), intervención Pachamama (2015), mural
Ni una Menos (2015), intervención Ni una Mariposa Menos (2016) e intervención Sumate Mujer por tus Derechos (2017). Todas
ellas tienen en común una unidad temática que vengo desarrollando desde el año 1983, desde diversas disciplinas discursivas
(artísticas y sociales) relacionadas a los Derechos Humanos (DDHH).
Palabras clave: Arte contemporáneo, Mujer, Mural, Intervenciones, Arte político

En esta coyuntura, donde esta tan a flor de piel las problemáticas de género, en particular, las temáticas acerca de la mujer,
quiero compartir algunas obras de intervención en el espacio público, de producción propia que giran entrono a estas cuestiones, realizadas en diferentes contextos y en cuyo análisis estoy trabajando como investigación dentro del proyecto Lo Político
y Crítico en el Arte Argentino Actual: El Rostro de lo Indecible1.
Tanto la selección de murales como de intervenciones que propongo en este trabajo presupone una consideración paradigmática, por su temática tanto como por su modo de relacionarse con el entorno, las redes sociales que se tejieron en cada uno de
ellos y el modo de realización; tanto coyuntura como aspecto temático tienen relevante importancia, desde tema y contenido.
Las situaciones plasmadas tienen una vigencia contemporánea y siguen en el candelero de la opinión pública.
El recorte realizado apunta a aquellas producciones, ya sea murales como intervenciones en el espacio público, relacionadas
a problemáticas de género. Para ello he seleccionado para analizar los siguientes trabajos: Cha-bomba (intervención, 2008),
Crecer en Libertad (mural, 2009), Mujerío (mural, 2015), Pachamama (intervención, 2015), Ni una Menos (mural, 2015), Ni una
Mariposa Menos (intervención, 2016) y Sumate Mujer por tus Derechos (intervención, 2017). Todas ellas tienen en común una
unidad temática que vengo desarrollando desde el año 1983, desde diversas disciplinas discursivas (artísticas y sociales)
relacionadas a los Derechos Humanos2 (DDHH).
Siguiendo la línea de pensamiento de Barthes (1974) podemos plantear que la imagen adquiere sentido por los mensajes que
pueda contener, y es el mensaje icónico, simbólico, el que mediante su componente retórico, abarca los tratamientos de la
representación, los que podemos ir desmenuzando y cargando de sentido para develar su mensaje.
El nudo central iconográfico de estos murales aluden a problemáticas de género, asumiendo la necesidad y compromiso social
de visibilizarlos, llegando desde estas imágenes en el espacio público3 a toda la comunidad sin reconocer franjas etarias ni
clases sociales.

1. El proyecto de investigación F-291 Lo Político y Crítico en el Arte Argentino Actual: El Rostro de lo Indecible, dirigido por la Licenciada Silvia García, es una investigación que venimos desarrollando en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, en el marco del Programa de Incentivos Docentes
del Ministerio de Educación de la Nación Argentina.
2. Trabajo con la premisa de los Derechos Humanos, focalizando en Género, Pueblos Originarios y Pasado Reciente, desde diversas disciplinas de la praxis
artística y también desde el campo teórico.
3. Entendemos como espacio público aquellos lugares de lo social, lo polifónico, escenario de compromiso social, de acceso a todos.
POÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN

661

1. LA PRODUCCIÓN MURAL EN EL ESPACIO PÚBLICO
Por mural entendemos a aquellas representaciones visuales que por sus especificidades, demandan de una labor colectiva
(no excluyente) para su realización. Los casos presentados, dirigidos por quién suscribe y en cuyas imágenes se afirman, se
llevaron adelante en colaboración con otras muralistas o aprendices. Asimismo, en este entender el mural en un contexto,
no podemos dejar de lado, como parte integrante la labor colectiva de la comunidad donde se produce y su integración al
territorio.
La producción mural tienen como características la construcción de una identidad colectiva, ya que es fundamental la relación
de la obra con su entorno, tanto edilicio-arquitectónico como y más diferenciadamente: poblacional, dado que los murales no
son para quienes lo forjan sino para la comunidad que lo ha de vivenciar en lo cotidiano, día a día.
Los murales están dirigidos a un público amplio, el de la comunidad que los contiene; su presencia disrrumpe en el paisaje
urbano o por lo menos lo altera. Muchas veces aquello que se busca es integrar esta producción visual al entorno para que la
comunidad logre apropiarse del él y con ello sumarlo a la construcción de una identidad colectiva cargada de sentido.
En aquello que refiere a lo formal, por lo general se destacan por su monumentalidad, dada por, no sólo el tamaño del muro sino
por aquellas cuestiones de composición de la imagen (direcciones, tensiones, focos de atención, focos lumínicos, etc.) y por la
poliangularidad (que permite romper el espacio plano del campo visual) en relación a la movilidad del espectador (ya sea éste:
transeúnte peatón, usuario de transporte de pasajeros, ciclista o automovilista).
Otra cuestión a considerar es la característica de temporalidad de un mural. Las producciones murales nacen como consecuencia de un ambiente social determinado que con el correr del tiempo puede ir cambiando, corriendo con el riesgo de poder
ser borrado, eliminado, intervenido, mutado, o morir, ya que la idea original que emite puede ir disminuyendo potencia en
relación a los vicisitudes sociopolíticos de su contexto geográfico (local, regional, nacional) que les dio origen, pero también
de los avatares climáticos.
El proceso de consulta, dialogo y consenso entre su/s realizador/es y el entorno comunitario es de real importancia, dado que
ellos serán los beneficiarios del mural: por lo tanto los aportes y sugerencias de los vecinos en tanto a la concepción, diseño y
puesta en marcha, ha de ser muy tenidas en cuenta.
Por eso, es oportuno traer las consideraciones del antropólogo García Canclini en relación a la producción mural cuando dice
que “Esta experiencia confirma que toda aparición de un “grupo de artistas” en un lugar que los consideran extraños para cumplir
una actividad transitoria, reproduce la escisión élite cultural popular. No basta que se elija un lugar estratégico (la entrada a la
principal fuente productiva de la zona), ni que se realice una obra de forma y contenido popular. Sólo puede haber comprensión y
aceptación del trabajo artístico si se establecen relaciones vivas, orgánicas, con los pobladores, y ellos experimentan como suyo
el proyecto porque participan en la elaboración” (García Canclini; 1973:260)
Se dice que es muralista aquel que presta sus manos y pone en imágenes el discurso polifónico de su pueblo. Así estas representaciones en el espacio público, son prácticas de apropiación y utilización del espacio con fines políticos no partidarios,
lugares de denuncia pero al mismo tiempo de resistencia y concientización.
Dada la magnitud de la empresa, el trabajo muralístico presupone una organización orquestal, donde la tarea de uno tiene
que ir en perfecta sintonía con la del otro. En consecuencia, el trabajo cooperativo es importantísimo para la realización de
una labor compleja. Por lo general, se trata de abrir espacios de participación con el entorno local. La inclusión ha de llevarse
adelante preferentemente en cuestiones que no requieran de la especificidad de la técnica y lenguaje artístico, salvo en casos
que encontremos dentro de la comunidad sujetos con cierta capacidad para el desempeño artístico o que les interese ensayar
como aprendices; al resto se los sumara como colaboradores en aquellas tareas que no requieran del perfil técnico, en tareas
logísticas.
En relación a la línea a seguir de muralismo contemporáneo, estas producciones, hunde sus raíces en el muralismo mexicano
de mediados del siglo XX, cuyas características distingue un fin político, de raigambre marxista o en relación con el contexto
social y político del espacio continente; extendiéndose a otros países de América Latina como Brasil, Chile, Perú y Argentina,
desde 1930 en adelante.
En Argentina, la huella esta puesta en artistas como Spilimbergo, Castagnino, Berni, Colmeiro y, Ricardo Carpani como puntual
referente de un alto contenido y compromiso social.
Desde el año 2001, se conforma una subjetividad política con especificidad propia, donde el territorio aparece como espacio de
resistencia, resignificación, apropio, creación colectiva, etc., donde el mural retoma una relevante importancia. Es ahí cuando
en Argentina se produce un fuerte resurgimiento del muralismo y arte público monumental, que abraza cierta carga social. Esto
ha llevarse adelante, en ciudades como La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y Córdoba entre otras.
La producción de un muralismo de tinte político en el espacio público, pero sin color partidario, dado que el interés está puesto
en el eje de los DDHH es el que se puede apreciar en estas obras murales que presento a continuación, pero que hunde su
precedente en el recorrido que antecede.
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2. PRODUCCIONES URDIDAS EN EL ESPACIO PÚBLICO
2.1. Intervención CHA-BOMBA
Esta intervención fue realizada en el casco urbano de la ciudad de La Plata, más precisamente en el corazón político de la
ciudad: Plaza San Martín; el 8 de marzo de 2008 y consistió en la instalación de una gran cantidad de bombachas intervenidas
cuya finalidad fue visibilizar que si bien hay una unidad de género, hay diversidad por dentro de aquello que comúnmente
engloban como mujer.
Imagen 1. Intervención Cha-bomba, EN Plaza San Martín (La Plata)

Las bombachas de distintos tamaños y modelos, ya que pertenecían a distintas franjas etaria, fueron intervenidas por diversas
personas, previa convocatoria vía internet y de boca en boca. Así, a poco de ser lanzada la convocatoria fueron llegando y
llegando.
Indudablemente el factor sorpresa fue de fundamental precisión y aporte a la acción. Las bombachas de diversos colores, unas
pintadas, otras bordadas, otras recortadas, otras tenían objetos incorporados, sorprendieron a los transeúntes que recorrían la
plaza entre la Gobernación y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Algunos de los peatones solicitaron autorización
para tomar y tomarse fotos.
2.2. Mural CRECER EN LIBERTAD
El mural Crecer en Libertad, realizado en el año 2009, forma parte de la fachada del Jardín Maternal N°1 Mariquita Sánchez de
Thompson, ubicado frente a la rotonda de Plaza Máximo Paz Tamborcito de Tacuarí, entre las avenidas 13 y 60 del casco urbano
de la ciudad de La Plata. El mencionado se llevó a cabo como trabajo final de la cátedra Muralismo y Arte Público Monumental
“Ricardo Carpani”4, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.
Imagen 2.- Mural Crecer en Libertad

4. Cuyo titular de cátedra es la profesora Cristina Terzaghi.
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La técnica empleada en esta producción fue la de mosaico trenkadis, mientras que la temática gira en relación a la contención
en libertad para el crecimiento de niñas y niños felices, y el encargue parte de la comunidad educativa y vecinal. En el observamos una mujer con un niño en brazos apoyada en un árbol que a su vez contiene un nido de pájaros con pichones y una pajarita
que les lleva alimento. El muro está recorrido por mariposas que se desplazan hacia el sol. Franjas ondulantes de diversos
colores: quebrados (simbolizando la tierra), verdosos (que dan idea de la hierba) y en gamas de azules (que nos remiten al
cielo). Sobre ellas las flores y hongos, emblema de la institución. Y allá lejos un caserío y un tren infantil. Un espacio de alegría
y contención para los más chiquitos.
Quienes participamos de su realización somos: Alicia Raquel Pereira, Clara Gallego y quién suscribe, Mabel Carral. El aporte
de la comunidad se consumó en proponer verbalmente que imágenes les interesaba que se tuvieran en cuenta. En relación
a esto tuvimos varias reuniones, ya en los primeros encuentros fueron surgiendo las ideas acerca del contenido del mural, la
necesidad que se realizara en mosaico, mientras que en las consiguientes fueron de presentación de bocetos producto de los
encuentros anteriores hasta ajustar y llegar a un consenso concerniente a la imagen final que es aquella que se emplazó en el
muro. Asimismo, algunos padres y docentes, aportaron algunos materiales e intentaron sumarse y aprender la técnica en el
taller que montamos en el Jardín Maternal a ese fin. También contamos con parte de ellos en el apoyo logístico, en cuanto al
acceso al lugar en diversas franjas horarias de días hábiles y fines de semana. Importantísimo fue el respaldo de los directivos
de la institución.
La decisión de trabajar con la técnica de mosaico surgió de las charlas con la comunidad educativa, y se justifica en cuanto a
que anhelaban un trabajo que fuera permanente e identitario de este espacio. En otras varias oportunidades, se habían pintado
murales en esas paredes, ellos fueron intervenidos con graffittis y aborrecían que volviera a suceder lo mismo. Crecer en Libertad, es aceptado por el entorno a tal punto que, a pesar del tiempo, sigue en forma inalterable hasta el día de hoy.
En cuanto a los vecinos, algunos se acercaron a colaborar tanto en la pegatina del mosaico al muro como en su modo de
agradecimiento por nuestra labor en el espacio público local, al acercarnos materiales, refrigerios y sus constantes palabras
de apoyo a la labor a través del exteriorizar buenas apreciaciones hacia aquello que realizábamos.
2.3. Mural MUJERÍO
El mural Mujerío, estuvo ubicado en la intersección de las calles Italia y San Lorenzo de Villa Ballester, distrito de General San
Martín, Provincia de Buenos Aires.
El mencionado fue realizado bajo la técnica de pintura mural, siendo parte de un proyecto mayor: nació para participar
de la convocatoria del Programa San Martín Pinta Bien, lanzado por la Municipalidad de General San Martín (distrito del
conurbano bonaerense). El proyecto proponía el desarrollo de un circuito de murales en San Martín, que evidencien en
su recorrido las problemáticas de género más variadas. La idea era la realización de un corredor denominado Derechos
Humanos y género.
Ahora sí, pasando directamente al mural, Mujerío tiene un mayor anclaje e identidad territorial que otros realizados, dado que
enlaza directamente mi relación puente con la comunidad ballesterense y de este barrio en particular, por ser parte de ella. Ya
hacía tiempo que me venían reclamando el hacer una producción en mi lugar. O sea, que tiene que ver con una cuestión endo,
ya que es una muralista de la propia comunidad que pone en imágenes un reconocimiento a las mujeres del lugar en los muros,
plasmándose así una fuerte apropiación de contenido social. Colaboraron con la labor de pintura en el muro, también mujeres,
ellas son: María Gómez, Alejandra Ibañez, Dalia Baiza y Alejandra Méndez)
Imagen 3.- Mural Mujerío, Italia esquina San Lorenzo, Villa Ballester

Esta era una ochava que durante años fue intervenida con graffittis a modo de palimpsesto, siempre uno iba cubriendo otro o a
la vez dejaba ver algo del que estaba por debajo y así sucesivamente. Por consiguiente, se consensuó la realización del mural
con los propietarios, abarcando el mismo los dos laterales y la ochava del dominio, y la temática a llevar adelante. La idea apuntaba a los mandatos culturales y familiares (la mujer como cuidadora, cocinera, lavandera, bella, progenitora, contenedora), las
obligaciones y la inserción de la mujer en la labor productiva reivindicando a las obreras del laboratorio de esmaltes de uñas
que se encontraba frente a esta propiedad y que había visto pasar a muchas mujeres de la vecindad por sus líneas de industrialización. Hubo una necesidad de urgencia de resolver en poco tiempo la temática a plasmar, pero ya se había chequeado en la
comunidad que podría ser algo interesante dado que quién no tenía una madre, una tía, una amiga o una vecina, que en alguna
oportunidad hubiera pasado por esa fábrica de esmaltes.

664

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

Imagen 4.- Mural Mujerío, detalle de la ochava

Es un mural apaisado, de gran extensión, que se lee de izquierda a derecha; de colores cálidos, apastelados a la izquierda, más
intensos en la ochava, y con dominancia de grises cromáticos en el lateral derecho. La composición básicamente, está dividida
en tres grandes zonas que a su vez se integran por el recorrido de una gran tela estampada con flores que va variando de color.
La lectura del mural, lleva de una secuencia a otra que entremezcla pequeños relatos que hacen a la totalidad de la obra. Comenzando por la izquierda, calle Italia, se aprecia un recorrido infantil con elementos que lo refuerzan, pasando a la secuencia
de contención y cuidados donde dos niñas juegan (una en triciclo y otra en una hamaca) mientras una mujer adulta (de la cual
sólo se ven sus piernas) las acompaña. Seguido y sobre el mismo lateral izquierdo una bella mujer en la dulce espera y ya en
la ochava: una coqueta mujer colgando ropa de la soga. Damos la vuelta sobre San Lorenzo y allí aparecen las dos obreras de
la industria perfumista trabajando en la línea de producción de los esmaltes de uñas, cada una de ellas realizando una labor
específica (una colocando pinceles en las botellitas y otra llenando las mismas).
A la hora de la inauguración muchos vecinos se identificaron con el mural, contando anécdotas de la historia del barrio que
éste disparaba. Muy bien recepcionado por la comunidad (haciéndonos saber), quiénes lo sentía como identitario de la zona,
cambiando también el aspecto de esa esquina. Pero a los dos años la casa fue vendida y el mural corría peligro. Los vecinos
trataron y gestionaron ante el Municipio oficios para que no fuera demolido ya que la adquisición de la propiedad por personas
ajenas a la historia del lugar, lo destruyo. Fue un momento triste para los vecinos que veían parte de su microhistoria en los
muros. Hoy ya no existe ese reconocimiento a mujeres trabajadoras del laboratorio Ago-Wan / Luminton en los muros, la historia en imágenes fue borrada y sólo quedan los registros de esa acción.
2.4. Intervención PACHAMAMA
Esta intervención urbana Pachamama, se montó en agosto de 2015, en la estructura del puente peatonal, que se ubica sobre la
avenida Márquez, de la localidad de José León Suarez, distrito de Gral. San Martín, provincia de Buenos Aires.
Imagen 5.- Intervención urbana Pachamama, boceto.

El objetivo de la misma era conmemorar el mes de la Pachamama con una actividad incluyente, en la cual participaron: vecinos
de la zona (muchos de ellos del interior del país y con un fuerte vinculo con la madre tierra), artistas del distrito (que trabajan
con la problemática de los pueblos originarios e integrantes de los talleres de plástica U-PAMI La Plata en los que estoy al
frente; convocados in vocce o por las redes virtuales.
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Imagen 6.- Intervención urbana Pachamama, en el puente peatonal de José León Suárez.

En cuanto a la producción en sí, por un lado corte telas que luego serían pintadas con diseños iconográficos de pueblos originarios, por los integrantes del taller Experiencia Plásticas – Todos Podemos Crear –. Las telas, de colores (rojo, naranja, amarillo,
blanco, verde, azul y violeta), se cosieron intercalándolas de forma escalonada y con ello se confeccionó dos whipala. Por otro
lado, nos reunimos en un taller aledaño al puente peatonal, donde artistas de San Martín pintamos la cara de la Pachamama
sobre lienzo. Las trenzas fueron hechas con telas que donaron los vecinos. La intervención se colgó el primer día de agosto
con la participación de los vecinos, llenando de color el espacio tan gris de la ruta. Por mucho tiempo quedo Pachamama instalada en el espacio, donde paso a ser un lugar de visita, de paseo para apreciarla; incluso escuelas públicas de los alrededores
llevaban a los chicos a verla. Nuevamente la producción fue apropiada por los lugareños.
2.5. Mural NI UNA MENOS
El mural Ni Una Menos fue parte de la convocatoria que se produjo por el 30° Encuentro Nacional de Mujeres, cuyo encuentro
se daría en la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires. El mismo fue seleccionado
entre las propuesta que el grupo evaluador distinguió para su realización. Este en particular tuvo asignado un paredón frente a
la Terminal de micro ómnibus de la ciudad.
Mar del Plata una ciudad tan castigada con numerosas muertes de mujeres sería el espacio ideal para la difusión de estas problemáticas. La intermediación de las víctimas de feminicidio y el Estado, en resolución de la asistencia a la víctima es algo que
sigue haciendo agua, mejor dicho sangre: sangre de mujeres invisibilizadas que estas imágenes cargan de sentido y visibilizan
exhibiendo la problemática al resto de la comunidad.
Imagen 7.- Intervención urbana Ni Una Menos, en Mar del Plata.

El mural plasma como imagen destacada una mujer golpeada, la imagen de una mano que apunta a parar la violencia con un
corazón en su palma: mas amor menos violencia hacia las mujeres. Entre sus cabellos reconocemos mujeres de distintas edades que hacen referencia a todas aquellas mujeres muertas o violadas en esta ciudad, pero también a aquellas que luchan por
un mundo mejor como la enarbola la pancarta. Colores cálidos y formas redondeadas, le dan ese carácter femenino y sostenible. Apostar al arte como herramienta política es la manera que los que hacemos arte tenemos, cada uno en su especificidad
podemos aportar nuestro grano de arena, quizá no puntualmente para solucionar, pero si para incitar en el espectador, ese
transeúnte que pasa por el lugar o aquel turista que mira desde la terminal mientras que espera su ómnibus, la reflexión hacia
estas cuestiones.
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2.6. Intervención urbana NI UNA MARIPOSA MENOS
Esta intervención urbana se realizó el 25 de noviembre de 2016, en conmemoración del día internacional de la lucha contra la
violencia hacia las mujeres, en la glorieta de plaza San Martín, del casco urbano de la ciudad de La Plata.
Desde hace bastante tiempo, para todos los 25 de noviembre trato de poner en el espacio público acciones referentes a esta
problemática, algunas veces participativas y otras no tanto, pero todas elaborando y simbolizando cuestiones de difícil decir
mediante otros lenguajes. Las artes visuales nos brindan esa posibilidad de acercarnos a un espectador que terminara de completar la obra al dotarla de sentido, en diálogo con ella, como lo manifiesta Sánchez Vázquez (2006) cuando refiere a la estética
de la recepción: el espectador tiene una recepción activa en cuanto que con su subjetividad la interpreta, actualizándola en el
marco que la misma ofrece. Ahí está el punto, aquello que la obra lo lleva a reflexionar.
Para tal cuestión puse manos a la obra y convoque a participar a mujeres y hombres de distintos espacios, artistas, vecinos,
amigos y estudiantes de arte de diversos niveles, quienes respondieron con sus producciones.
Una vez más escogí la Plaza San Martín de la ciudad capital de la provincia, por ser el centro político de la ciudad por dónde
transitan gran cantidad de peatones y la mayoría de los colectivos zonales e interzonales, con muchas facultades cerca, la
Gobernación y la Legislatura Provincial. Un espacio de amplia circulación.
Imagen 8.- Intervención urbana Ni Una Mariposa Menos, Plaza San Martín (La Plata).

La glorieta se vistió de una gran cantidad de producciones visuales (monocopias) que su suma conformó la intervención.
Muchas de ellas se realizaron en los talleres de plástica de U-PAMI5: Experiencia Plásticas – Todos Podemos Crear6–. Los asistentes a los talleres grabaron en hoja blancas sus manos de manera directa (plasmando un detente visual hacia la violencia),
al centro de la mano le estamparon un corazón o una flor (según su elección) mediante técnicas de grabado (en un mensaje de
cambiar violencia por amor) y a mano alzada incorporaron tres mariposas (en homenaje a las hermanas Mirabal7).
2.7. Intervención urbana SUMATE MUJER POR TUS DERECHOS
La intervención urbana Sumate Mujer por tus Derechos, fue propuesta para ser realizada en las Jornadas por un Mundo de Igualdad, que me convocara la Comisión Municipal de Políticas de Género del municipio de General Pico, provincia de La Pampa,
para marzo de 2017, en la Plaza San Martín.
Tras haber visto mis producciones referente a la temática de género por las redes sociales desde donde las difundo, quienes
organizaron el evento se ponen en comunicación conmigo para que participe de las Jornadas. La propuesta era que llevaran
producciones pictóricas para armar una muestra en la plaza céntrica de la ciudad, y como soy un ser inquieto les propuse
además realizar una obra participativa en el sitio, con aquellos que se prendieran a materializarla.
Llegado el día, tendimos unos hilos, instalamos unos caballetes, papeles, acrílicos, pinceles y manos a la obra. La gente se
acercaba con ánimos de participar, pintar y pintar; así se fue produciendo esta especie de cortina de Sumate Mujer por tus Derechos, en la cual participaron mujeres, hombres y niñas/os. En otros lugares de la plaza, en especie de postas se les informaba
5. U-PAMI es el convenio entre la Universidad y el Programa para adultos mayores integrados, a través del cual los adultos mayores se incorporan al ámbito
académico para realizar talleres.
6. Experiencias Plásticas – Todos Podemos Crear -, es el taller que estoy dictando desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata,
desde 2009 hasta la actualidad. Allí realizamos producciones visuales de diversas disciplinas.
7. Las hermanas Mirabal fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en República Dominicana, por el dictador Trujillo. Militantes político-sociales, sus alias
eran Mariposa 1, Mariposa 2 y Mariposa 3.
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de sus derechos, de las acciones que llevar adelante en relación a la violencia de género, o espacios montados para enseñarles
una mejor alimentación, yoga o reiki. También un gran escenario donde pasaron grupos locales e invitados, todo estaba presentado para conmemorar a la mujer en su día.
Imagen 9.- Intervención Sumate Mujer por tus Derechos, en Plaza San Martín (Gral. Pico)

Cabe decir que, estas representaciones-acciones, a modo de intervenciones, son prácticas de apropiación y utilización del
espacio público, modos de hacer política, lugar de denuncia y de resistencia. Y todo el pueblo de General Pico lo sintió así y se
hizo presente en la plaza.
3. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
Todas estas producciones artísticas, generadas por mujeres tienen en común que construyen un discurso, acorde a la problemática de género, apuntan desde lo político en el arte a visibilizar cuestiones de candente agenda social, haciendo de la praxis
artística una presencia válida en el discurso cultural; recursos, medios y materiales son puestos en función de la producción
de significados que atraviesan las obras.
Murales y/o de intervenciones urbanas, asumen un lugar de contribuir al proceso de transformación social, en los casos que
antecede, aportando a la visibilidad de ciertas circunstancias, donde la artista es “una trabajadora del arte” que desde el vehículo de su mensaje explicita su compromiso social a través de un arte funcional a la expresión política que le permita al artista
sacudir y llevar a la reflexión crítica al espectador, que con su actualización logra dotarla de sentido y darle un cierre a la obra.
Un cierre que no queda sólo ahí, en el momento de alteración de la rutina callejera que uniforma lo cotidiano, sino que siga
dando vueltas en su cabeza más allá de la obra misma.
En todos los casos han sido muy cuidados los aspectos artísticos, políticos y discursivos al tratar de generar mayor visibilidad
del discurso, en función de una respuesta efectiva. Y con ello se produce una apropiación del espacio urbano, donde ese espacio cotidiano, diario, es transformado en un espacio de disputa política. Los murales son efímeros dado que el paso del tiempo
o una nueva intervención, los puede desaparecer, pero mientras estén en los muros logran un lazo con la comunidad como
muy pocas producciones lo logran. Lo clave es que no importa el proceso tanático de un mural, siempre y cuando sea por una
intervención o por las implicancias del clima que lo desgasta, por el emplazamiento de otro que lo sustituya con un contenido
urgente, dado que ello hace del muro un espacio activo al discurso que invita al diálogo, reconociendo al muro un espejo donde
plasmar sus inquietudes, de ahí el autoreconocimiento identitario.
Lo primordial es entender la ciudad como un espacio dialéctico, donde se pueden activar diversas voces, conflictos, disensos
y resistencia, donde disputar el espacio de poder hegemónico, ese espacio que propicia la calle (que es de todos y no es de
nadie).
Estos murales ponen en escena pública cuestiones irresueltas por el Estado y la sociedad: ya sea la violencia hacia las mujeres,
problemáticas laborales, mandatos culturales, mujeres originarias y sus derechos, entre otros. Sin dudas estas prácticas artísticas (ya sea mural o intervención urbana), conecta con modos de apropiación y significación del espacio urbano. Entendiendo
que el espacio de la ciudad es un espacio ocupado pero, también un espacio comunicacional. Dado que en el espacio público
se entrecruzan acciones artísticas con las nuevas formas de comunicación y una concepción de militancia política que se
entiende en términos de diálogo, en un enorme abanico de actores sociales visibles y heterogéneos.
Estas producciones se apropian del espacio público con representaciones visuales involucradas dentro de lo artístico militante, apelando a la esfera artística para entrar en el espectador desprevenido, al que compromete en una acción crítica de recepción, ya que será este quién finalice la obra al dotarla de sentido. Asimismo provoca una disrupción al actuar como herramienta
de visualización de situaciones de la sociedad contemporánea, creando un espacio crítico y reflexivo. Sin duda, murales como
intervenciones posibilitan alojar en la agenda pública aquellos temas que difícilmente se visibilizan en la escena pública. Para
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ello se apelo a la simplicidad de formas que permiten una clara lectura de las imágenes, sin complejizar el tipo de representación, a fin de obtener una decodificación fácil, amena. Desde la cuota temática, las intervenciones resultan legibles y al vuelo
reconocibles apelando a lo connotado del mensaje.
No sólo se trata de denuncia de situaciones sino también de una búsqueda de justicia y visibilidad, y con ello ganar espacios
en la urbe, para hacer visible a otras personas estas situaciones, a veces confrontando desde el disenso u otras sumando para
construir juntos alternativas o aquello que se pueda.
Los murales y/o intervenciones vistas en este trabajo profundizan y manifiestan circunstancias que son muy difíciles de expresar desde otros lenguajes que no sean los artísticos, estos últimos tratan de visualizar y hacer circular las obras en diversos
medios comunicacionales y en el espacio virtual; focalizando el nudo más fuerte en los DDHH.
BIBLIOGRAFÍA
• Barthes, R. (1974) “Retórica de la Imagen”. En Barthes, R., Bremond, C. y otros, La Semiología. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo.
• García Canclini, N. (1973) “Vanguardias artísticas y cultura popular”. En Enciclopedia Transformaciones n°90, pp. 253-280.
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
• Sánchez Vázquez, A. (2006) “De la estética de la recepción a la estética de la participación”. En Marchán Fiz, S. Real/Virtual
en la estética y la teoría de las artes. Barcelona, Paidós Ibérica
CURRÍCULO
Mabel CARRAL
Maestro Nacional de Dibujo (ENBA Manuel Belgrano). Profesora en Artes Plásticas (UNLP) con orientación en Escenografía,
en Muralismo y Arte Público Monumental; y en Historia de las Artes Visuales (UNLP). Artista visual, ilustradora, muralista.
Su producción teórica y artística enfocada en los DDHH, aborda tópicos de género, pasado reciente, vulnerabilidad y pueblos
originarios. Docente e investigadora de la Universidad de La Plata, con participación en textos.

POÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN

669

ENTRELAÇAMENTOS NA MARGEM: SOBRE A PINTURA E A
FOTOGRAFIA NO LOCAL DA EXPERIÊNCIA
Clóvis Vergara de Almeida Martins Costa
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Brasil
clovismartinscosta@gmail.com
RESUMO
O presente artigo aborda o cruzamento de procedimentos na construção do campo pictórico, através de processos que envolvem a experiência em um território específico e sua distensão através da fotografia e do contato entre superfícies. Aponta
questionamentos sobre a natureza da pintura e da fotografia em operações nas quais a indeterminação de suas fronteiras é
potencializada por experiências em margens de rios e oceanos.
Palavras-chave: distensão, pintura, fotografia, processos artísticos

O Guaíba é pântano encharcado, fundo primordial de todas as pinturas, afeto em desvão no leito, lugar onde o já vivido e o
porvir habitam: sumidouro da experiência. Permito-me pensar neste fundo de rio como matéria pictórica, lodo decantado. A
expressão “lodo”, no campo da pintura, significa um estágio de mistura de tintas, onde não é mais possível determinar a especificidade da cor. A margem, portanto, pode ser vista como limite entre o fundo indeterminado e a superfície (lâmina d’água).
Espaço raso que aponta para uma profundidade submersa da qual pode escapar algo, tal qual a superfície pictórica. Paulo
Pasta, ao pensar a pintura de Iberê Camargo como resultado em superfície, de uma imersão no rio imaterial da memória, indica
que a forma, para o pintor, “(…) só conseguia de fato ser expressiva quando decantada e filtrada nestas ‘muitas águas’ (…)”
(Pasta, 2012:3).
A pintura é considerada aqui como fluxo e refluxo de experiências, memórias e temporalidades retidas, condensadas e devolvidas ao mundo através da superfície pictórica. O embate que engendra a pintura se dá na zona fronteiriça da margem do
Guaíba. Este rio (lago), que demora a ficar fundo, a faltar o pé, escamoteia um perigo iminente de afogamento. Lidar no campo
aberto pelo local e filtrar a experiência no tecido é distendê-la através da inflexão deste espaço-tempo, pelas bordas da pintura,
como espaço em devir neste lugar que incita a entrada. Local específico da instauração de uma obra, de uma existência.
O horizonte sobra. Vaporoso e distante, convoca o olhar distendido das margens. O horizonte espreita e indica outras praias
ao pensamento. A pintura aqui é zona de aporte. Por aguentar o peso da areia e da água, a superfície, contaminada pelo índice
fotográfico, suporta e suspende os meios pelos quais se faz na sua própria disrupção. Contradições e ambiguidades criam
zonas de opacidade entre margens distintas. Utilizo a reflexão de Eliane Chiron para complementar este pensamento que se
dá no intervalo de sentidos: “(…) esses dois traços inclinados em sentido inverso, longe de serem incompatíveis e separados,
se sobrepõem, se cruzam sem entretanto se tocar (…)” (Chiron, 1996: 9). A autora refere-se, portanto, ao X como sinal de um
cruzamento no qual os componentes cruzam-se deixando um intervalo entre ambos.
No solo instável da margem coadunam-se vetores de força intensificados pelas vagas em movimentos inconstantes. O
solo como “(…) lugar de atração de forças antagônicas (…)” (Chiron, 1996: 19). Calmaria e revolta animam o horizonte.
Neste cruzamento de territórios moventes, dá-se a tensão entre os meios/campos da pintura e da fotografia, da ação e
da espera. Cruzam-se tempos, atmosferas, dias secos e inundações. Sou atravessado pelo que a vista alcança ao longe e
pela consciência do rasgo abissal da margem. As forças de trabalho que compõem as obras aqui referidas misturam-se em
movimentos de captura e distensão, nos quais os procedimentos e estratégias desencadeados transpassam-se a ponto de
se perder a origem do processo. Como se, por meio destes atravessamentos, um determinado grau zero se estabelecesse
a cada recomeço. Ainda, segundo Eliane Chiron, “A obra em processo tem que ser entendida como syllepse: obra processo,
obra em processo com ela mesma, que se volta sobre si em círculos sobre os meios que ela emprega, artimanha com eles,
os submete à questão, os faz ‘se anular’. Mais que polissemia, se trata de disseminação, abertura da obra no âmago do
sensível, de irradiação dos sentidos pela inclinação de um para o outro dos contrários ou das diferenças. Piscar de olhos
entre o visível e o invisível” (Chiron, 1996: 9).
Blocos de intensidades. Aportes fragmentários que compõem o campo pictórico em estado de latência. Afecções, percepções,
cumulação, sobrecarga. Composteira, lugar de decantação, descanso da imagem e da matéria. Os blocos perfazem a imagem
do campo, a área de contenção e armazenamento de muitas instâncias em processo, entre procedimentos. Espaço em potência, a imagem/bloco reivindica do olhar a constante negociação entre os meios. O bloco avança sobre territórios ainda não
conquistados. Trata-se da conjunção mestiça e complexa como aparato, como embarcação. O campo vai do aberto do local ao
terreno específico da pintura. Pintura pulsando por pressão de suas bordas; paisagem em fluxo.
Espaço de negociação com o real. A observação direta é ação, é exposição do corpo ao tempo: pedaço de litoral, campo de
jogo e despojo. Descaminhos do olhar materializam-se em frações do mundo percorrido. Através do fragmento retido pelo
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dispositivo fotográfico, deflagra-se o todo, a área plana, o plano de imanência1 onde se dá o jogo e instaura-se a pintura. Para
Deleuze e Guattari: “Pensar consiste em estender um plano de imanência que absorve a terra (ou antes a “adsorve’). A desterritorialização de um tal plano não exclui uma reterritorialização, mas afirma como a criação de uma nova terra por vir (Deleuze,
Guattari, 1992: 117).
A consciência deste raciocínio fragmentado aciona uma constelação de possíveis entendimentos acerca desta poética nas
suas dimensões metodológicas entrópicas (entropia como inevitabilidade de transformação e desordem no interior de um
sistema). A consciência de me ver em processo e observar-me vendo faz pensar neste sujeito-fragmento que deseja avançar
sobre o campo constelar aberto pelo trabalho em arte, consciente da natureza experimental dos gestos, escolhas e indeterminações que acionam a obra. Na esteira deste pensamento, faço uso das palavras de Jean Baudrillard: “Somos apenas fragmentos, mas, ao mesmo tempo, desempenhamos um papel essencial, o de estarmos aí, de nos determos na luz, no pensamento.
Somos o pivô, o punctum, o que nos dá um papel determinante” (Baudrillard, 2003: 133). E o autor continua, pensando esta
espécie de troca de lugar do sujeito com os objetos, com o mundo percebido: “(…) é o mundo que nos pensa, é o objeto que
nos pensa (…)” (Baudrillard, 2003: 133).
Mas o que me arrebata nestas imagens a ponto de insistir em torná-las evidentes fazê-las emergir nestes procedimentos?
Acredito que a determinação de um centro de atenção nestas imagens (seja nas capturas fotográficas ou nas pinturas) possa
estar justamente neste espaço de negociação e cruzamento entre as linguagens, espaços e territórios que perfazem esta
poética. Para ser um pouco mais preciso, vejo este punctum (fazendo uma rápida menção ao pensamento de Roland Barthes)
no próprio X (mencionado anteriormente por Chiron), ou seja, no contato trespassado do movimento-rio com a superfície em
exposição (composta pela imagem fotográfica, por vezes tendo como referente a própria paisagem na qual se encontra disposta). A realidade daquele local, ao se infiltrar em sua reprodução, cria um lugar específico e é neste nascedouro que se dá
a potência mestiça de um novo campo, onde realidades distintas flutuam sobre o devir abissal da margem2, gerando, através
destes aportes, uma constelação de entendimentos possíveis.
Icleia Cattani identifica em obras engendradas pelo princípio da mestiçagem, o punctum residindo justamente neste espaço intermediário, no intervalo mínimo entre estruturas complexas e imprecisas: “O entre é próprio das obras realizadas sob o princípio das mestiçagens, das quais surge a diferença sem lugares fixos, alterando sem cessar seus limites internos e externos; são
obras marcadas pelo signo da expansão e da novidade, fruto de duas ou mais origens diferenciadas. O entre também se torna o
princípio pelo qual se pode identificar o punctum em cada obra marcada pela mestiçagem. Esse punctum não transparece num
detalhe transformando-o num centro de atenção, como na relação proposta por Roland Barthes (1984. p.69) para a fotografia.
Ele se constitui, pelo contrário, no vazio entre dois pontos, substituindo, como no barroco, o princípio de centralidade pela
bipolaridade da elipse” (Cattani, 2007:27).
Observa-se aqui a latência do movimento-rio em suas polaridades: fluxo e refluxo. Atração para a margem-horizonte, batimento
cardíaco do rio. Ao transladar imagens e suportes, verifica-se, através da observação direta, o surgimento de zonas de tensão
que conferem ao campo pictórico notações cromáticas, espaços de espessura e transparência, cobrimento e descoberta de
lugares adensados no suporte. Ao transferir a superfície encharcada, enterrada e incrustada ao espaço do atelier, verticalizando o seu corpo, sua área de trabalho, inicia o embate entre o pintor e a pintura. Opera-se em outro espaço de trabalho: incisão
cirúrgica, marcação de bordas, seleção de enquadramentos, geometrização como agrimensura do espaço pictórico. É possível
relacionar os procedimentos acima mencionados com a atividade do agrimensor, uma vez que a análise dos efeitos causados
pela ação sobre o plano ativa o raciocínio gerador de delimitações geométricas, estratificações, subdivisões do território e
medição do espaço.
Como se a geometrização do campo pudesse conter ou organizar o estado de entropia causado pelas reverberações topológicas que se infiltraram no tecido. A estrutura aqui é formada pelo intercâmbio de intensidades através da sobreposição das
áreas de pintura e fotografia, transparências e opacidades, incrustações e dilatações do suporte-tecido sempre ativado no
limite de suas bordas, tencionando fronteiras entre linguagens e materialidades. Trata-se de uma zona instável, em constante
mutação espaço-temporal. “Quais são, então, os princípios que determinam a formação das paisagens? As estruturas geológicas são resultantes de um processo dinâmico que se auto-organiza através de eventos catastróficos. Formações de rochas
sedimentares podem ser vistas como evidência de avalanches ocorridas numa escala de tempo geológica. As redes fluviais,
bem como a linha dos litorais rochosos, são fractais, emergindo como resultado de pontuações intermitentes. As propriedades
geométricas dos contornos das paisagens configuram um fractal invariante em todas as escalas. A morfologia das paisagens,
das estruturas geológicas, resulta de um processo dinâmico indicativo de criticalidade auto-organizada.” (Peixoto, 2010: 347).
Ao promover distinções, potencializar contrastes ou esconder determinadas áreas do campo; elabora-se um processo de enfrentamento com as especificidades e distensões da pintura. Hugo Houayek, em Pintura como ato de fronteira: o confronto entre
a pintura e o mundo, reflete sobre a natureza e a função da pintura na sua dimensão corporal, no que toca à sua dissolução no
mundo. Partindo de algumas concepções de shape e espaço em Donald Judd e Frank Stella, Houayek tenciona os limites do
1. Utilizo a ideia de plano de imanência como espaço possível para o acontecimento, relacionando-o, portanto, tanto com o espaço das ocorrências na margem
do rio quanto com o campo pictórico. Segundo Deleuze e Guattari, os conceitos “(…) são os acontecimentos, mas o plano é o horizonte dos acontecimentos, o
reservatório ou a reserva de acontecimentos puramente conceituais (…)” (DELEUZE, GUATTARI, 1992: 52).
2. Venho utilizando o termo “devir abissal” desde a formulação da dissertação de mestrado, pensando a margem como zona de indeterminação. Espaço fértil,
portanto, próprio para a criação de conceitos e aporte de considerações acerca do trabalho em arte.
POÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN

671

campo pictórico, apontando a sua queda, sua desvinculação da estrutura vertical, sua frontalidade historicamente naturalizada que pressupõe determinações específicas na relação do sujeito com a pintura. Para Houayek: “A conquista deste território
requer uma dinâmica de guerra na qual o artista, através de permanente negociação, expande os limites de sua prática e, com
novas fronteiras ampliadas, passa a habitar outros territórios no mundo.” (Houayek, 2011:29).
A instância de depósito do tecido à margem é um momento de queda, um ir ao chão para se nutrir do contato com os elementos
que incidem sobre aquele fragmento de paisagem: água, terra, vento, sol, chuva e todas as ocorrências ordinárias que ali se
infiltram. O resultado é uma superfície extenuada pela cópula com o mundo, macerada, desgastada, mas plena de potencialidades para voltar a vibrar após o tratamento no atelier.
A imagem que migrou por entre espaços e tempos, submetida ao corpo em uso da pintura, também sobrevive ao embate para
manifestar-se, transubstanciada em pintura, não mais fotografia, mas outra coisa, indeterminada, amalgamada num corpo estranho, experimentada, distendida, transfigurada. A imagem resta neste filtro opaco que se faz pintura, uma imagem réstia, não
um isto foi, mas um chegou até aqui, ou foi o quanto aguentou. Houyaiek continua: “Quando a pintura passa a não ser confinada
por estruturas limítrofes, ou melhor, não é mais o plano retangular do quadro, o ponto de referência da pintura, ela se torna
uma ponte, uma passagem entre dois territórios – o campo pictórico e o mundo. Através dessa dinâmica, percebemos uma
vontade constante do campo pictórico de extrapolar seu território, questionar seus limites. Para isso, a pintura vai de encontro
ao mundo - parte para o confronto com o mundo. Um movimento que aqui chamamos de a queda” (Houayek, 2011:31).
1. Registro de processo (tecido impresso sobre a margem do rio). Fotografia. 2011.
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2. Registro de processo (tecido sobre a margem do rio). Fotografia. 2011.
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Cabe elencar, portanto, alguns gestos que perfazem este campo de ação; expor; transpor; fixar; observar; reter; transportar;
delimitar; enquadrar; tratar; pintar; subdividir; tensionar. No atelier, o tratamento do campo é deflagrado por secções planares,
zonas delimitadas de cor. Nos primeiros movimentos, penso na lavagem de cor do tecido, para em seguida perceber os filtros
que estas zonas geométricas produzem, conferindo profundidades e revelando propriedades antes não reconhecidas, tais
como determinadas superfícies e marcas, cruzamentos de linhas e espaços entre as impressões fotográficas. Banho partes da
pintura delimitando áreas que escondem e/ou evidenciam a imagem fotográfica.
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Pode-se pensar aqui na distinção entre dois movimentos geradores da pintura. O primeiro, o de exposição do tecido ao fluxo, ao
campo aberto, está relacionado ao que Deleuze e Guattari denominam traços diagramáticos do plano de imanência, vetores de
força de natureza infinita, “direções infinitas de natureza fractal” (Deleuze, Guattari, 1992: 56). O segundo, constituído pelo momento de análise e tratamento em espaço fechado, no atelier, é observado como correspondente aos traços intensivos, como
ordenações, cortes, justaposições que originam outros campos, “(…) superfícies ou volumes sempre fragmentários, definidos
intensivamente (…)” (Deleuze, Guattari, 1992: 56).
Migrações entre a fotografia e a pintura; entre o rio e a terra; de outras margens para o território da margem demarcada. Nomadismo que se propaga desde a concepção dos primeiros movimentos de trabalho (prospecção inaugural, visita ao site), até a
organização do campo pictórico no interior do atelier, que ocuparia aqui a função de non-site, uma vez que este campo guarda, em
sua estrutura objectual, índices e materialidades que se constituem como vetores para o acesso à experiência no campo externo.
Refiro-me ao revelar como ato de enfatizar ou ressaltar a imagem de fundo, trazendo-a para a superfície. Não se trata, portanto,
de um processo de revelação fotográfica. Entretanto, o encadeamento de processos aqui analisados pode guardar traços dos
procedimentos fotográficos de revelação uma vez que, tanto o estágio de disposição das imagens impressas em tecidos na
beira do rio, quanto os tratamentos com a tinta no espaço do atelier, promovem o aparecimento de imagens e notações visuais.
Aparições que levam a pensar na constante relação com a fotografia.
Através desta sucessão de aportes, percebo os campos da pintura e da paisagem frequentada como locais de origem e disseminação. Vetores de força que estruturam uma poética calcada, de forma contraditória e ambígua, na determinação de
territórios inespecíficos.
Seguindo pela margem do rio, é possível perceber a pintura enquanto locus do arrebatamento, lugar de suspensão dos sentidos. O próprio ato de elevar o tecido de sua condição horizontal já impõe a ação da retirada do plano encharcado para a
alocação acima do nível do chão. Ao ser transladado ao espaço do atelier, o composto tecido-fotografia-pintura é elevado à
condição vertical comumente atribuída à pintura. Percebe-se aqui a distensão do plano no contato com a lâmina d’água como
a captura da imagem fotográfica: retirar intrínseco ao ato fotográfico. Nota-se então a relação entre a retirada da fotografia e
a adição inerente à pintura.
Outro componente fotográfico materializado pela pintura ocorre na lavagem de cor, ou melhor, no ato de banhar a imagem
fotográfica (já misturada ao plano pictórico) deflagrando uma espécie de ação reveladora da imagem. Neste movimento de
subtração e adição, planificação e horizontalidade, nas passagens entre o pintar e o fotografar, instauram-se dicotomias que
tencionam os limites e especificidades dos gêneros da pintura e da fotografia. Estes dois âmbitos da construção da imagem,
o mecânico e o manual, enredam-se no tecido que reage sobre a margem do rio.
Pode-se atribuir ao rio a conotação de bacia de revelação, borda líquida onde a imagem revela-se. O espaço da margem é
pensado aqui como laboratório (fotográfico) onde as ações de depósito, retirada e adição estruturam o composto pictórico
que será realocado posteriormente no espaço do atelier. Cabe ressaltar o debate acerca destas especificidades da pintura e
da fotografia identificadas, no senso comum, por Laura Flores: “Chegaremos à conclusão de que a diferença fundamental no
âmbito específico entre os dois meios é a construtividade manual da pintura versus o caráter mecânico da fotografia. Em outras palavras, de forma mais elegante: a distinção primária do senso comum é que as imagens pictóricas são feitas por meio
de trabalho, enquanto as fotografias são produzidas de forma automática.” (Flores, 2011:24).
Entrelaçadas agora no campo pictórico, ambas encontram-se em estado de inflexão. Curvaturas e dobras animam o tecido
aportado na margem do rio. A atenção a este movimento do tecido/imagem balançando no leito promove novas capturas que
posteriormente retornam à margem pela impressão sublimática no tecido.
3. Trazendo aqui pra marte I. Acrílica, areia e impressão fotográfica sobre algodão cru. 2011.
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Este efeito em abismo reforça a natureza construtiva do campo pictórico, uma vez que os acúmulos sobrepõem-se potencializando tensões deste campo em constante reestruturação. A configuração composicional da fotografia sugere continuidades
e “tapamentos” por meio da adição e raspagem da tinta depositada sobre a fotografia-tecido já impregnada de matéria restante do embate com o rio: areia, sujeira, incrustações de materialidades desconhecidas no plano estendido na margem. Tais
ambiguidades relacionam-se ao espaço experimentado. A margem do rio propõe ao olhar uma atenção à sua ambivalência
estrutural, sua condição de linha instável, mutante: ora água, ora terra.
As impressões que deram origem à série de pinturas Trazendo aqui pra marte, no momento em que estavam dispostas na margem do rio, foram alvo de capturas fotográficas que geraram uma sequência de imagens. A documentação do processo ativou
a formulação de um grupo de trabalhos intitulado Distensões. Este conjunto de fotografias foi apresentado pela primeira vez
impresso em papel fotográfico.
Não satisfeito com o resultado, experimentei imprimir as imagens sobre tecido, como um retorno ao corpo da pintura, resultado este que considerei mais apropriado para a sua apresentação3. Nestas imagens, a fotografia aparece invadida por elementos advindos do contato do tecido com a margem do rio, tais como água, galhos, areia, restos de papéis e outros despojos do
rio. Imagens contaminadas que causam certo estranhamento ao serem observadas, pois não se identifica claramente que se
trata da fotografia de uma fotografia e, ao mesmo tempo, as paisagens que se enunciam são cortadas por planos da própria divisão entre as áreas de impressão, bem como sofrem alterações devido ao tipo de corte fotográfico ao qual foram submetidas.
Uma espécie de espaço flutuante parece emergir destas superfícies em que a noção de paisagem existe, mas é, de certa forma,
desestabilizada em função do contato e da contaminação que engendram a superfície composta por elementos heterogêneos.
4. Distensões. Fotografia sobre algodão. Dimensões variadas, 2014.
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De fato, as relações imbricadas entre fotografia e pintura ocorrem de longa data. Ambas intencionam (ao menos quando percebidas como instrumentos de representação/apresentação do visível) capturar, no plano visual, imagens do mundo percebido,
como se através de uma visão objetiva do real, por meio do quadro/retângulo (tela de projeção da imagem), fosse possível
mensurar e apreender o espaço externo ao sujeito.
Um desejo de dominar e objetivar as forças que atuam no mundo exterior engendrou o desenvolvimento das técnicas de representação na pintura, observando-se na perspectiva o seu principal recurso na produção ilusionista do espaço tridimensional.
Atrelados à pintura, desenvolveram-se inúmeros dispositivos de reprodução projetiva da imagem, antecessores da câmera
fotográfica, como, por exemplo, a câmera escura. A própria noção de “câmara” como elemento arquitetônico está diretamente
ligada ao espaço pictórico, ao quadro, ao retângulo, à área de contenção onde se inscreve e busca-se fixar a imagem referente
ao real.
É possível afirmar que a câmera fotográfica e o quadro pictórico sejam tributários de um mesmo movimento de apreensão da
realidade. O que se busca aqui não é fazer uma genealogia da pintura ou da fotografia, mas sublinhar esse tronco comum às
ferramentas culturalmente elaboradas por uma visão objetiva da realidade. “Em conclusão, a câmara é um modelo epistemológico e não apenas uma ferramenta para a reprodução do mundo. Seu princípio estrutural constitui o paradigma dominante
que descreve a posição do observador diante do mundo em uma cultura, cujo sentido primordial de ordem e razão é a visão.”
(Flores, 2011: 105).
Deste modo, a própria consolidação da perspectiva no Renascimento faz parte do encadeamento histórico que une a pintura
e a fotografia. Segundo David Hockney, no livro O conhecimento secreto, ao lançarem mão de dispositivos de projeção, os pin3. A primeira apresentação ocorreu na exposição coletiva Registros Contaminados, no Plataforma Espaço de Criação, em novembro de 2012. A segunda experiência de amostragem do trabalho foi em julho de 2014 na Galeria Mamute, como parte da exposição individual intitulada Entrevero-rio.
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tores neste período realizavam “imagens ópticas”, produzindo uma sensação de verossimilhança com o real inexistente nos
períodos anteriores (fato que ocasionou uma súbita alteração nos modos de representação). Interessante frisar que a técnica
da perspectiva linear renascentista em muitos casos sacrificou a hegemonia do ponto de fuga, ao ocorrerem projeções de
objetos e figuras, bem como o ajuste de foco em determinadas áreas do quadro.
A imagem construída sobre a tela (tal como um anteparo de projeção) indicava, por sua constituição fragmentária, um raciocínio ligado à colagem, à montagem de uma cena. Paradoxalmente, a representação realista, objetiva, ligada aos meios de
representação fidedigna do real, acabava por distorcer e alterar esta realidade justamente em virtude do uso de mecanismos
que, a priori, estariam a serviço do aprimoramento da sua representação.
O uso de meios como a câmara escura e os espelhos fizeram parte do desenvolvimento tecnológico da pintura e, paralelamente, estiveram atrelados ao campo da fotografia. Neste sentido, percebe-se que pintura e fotografia estiveram ligadas por um
mesmo objetivo: transpor para a superfície do quadro as imagens da realidade. No entanto, a fotografia ganha autonomia no
momento em que seus avanços técnicos permitem a fixação da imagem sobre a superfície sensibilizada. “Há aqui uma questão
histórica: as pesquisas que levaram à descoberta da fotografia constituíram invariavelmente uma busca pela estabilização e
fixação da imagem. A sensibilidade da prata à luz já havia sido comprovada no século XVIII, mas a fixação da imagem foi um
dos maiores obstáculos nessa história, pois a imagem continuava a se alterar de maneira descontrolada ao longo do tempo,
quando permanecia exposta à luz. A fotografia só pôde ser declarada “inventada”, e só se constituiu como linguagem, quando
a transformação do material sensível foi controlada e interrompida.” (Entler, 2007: 29-46).
Talvez a fotografia seja uma distensão da pintura figurativa que tenta criar, na superfície plana, um princípio de verossimilhança em relação ao mundo visível. Mas afirmá-lo pode reduzir sua complexidade enquanto linguagem. Percebe-se, além disso,
que existe um movimento de retroalimentação em seus códigos ao longo da história. Reciprocamente, pintura e fotografia distencionaram seus limites. Na produção que analiso aqui, a presença da fotografia e da pintura ocorre numa zona de distensão,
auxiliada pelas possibilidades que a fotografia digital apresenta. A impressão em tecido de algodão cru, por meio do processo
de sublimação, exemplifica um procedimento no qual o uso da tecnologia computacional se faz presente.
O arquivo digital é gerado, editado (através do corte e da saturação da cor) e impresso numa grande dimensão (para os padrões
tradicionais de impressão fotográfica). Desta migração a fotografia coaduna-se ao espaço pictural para receber os tratamentos já mencionados. A captação fotográfica do real, como aponta Zalinda Cartaxo, picturaliza-se. “Desde o surgimento da
máquina fotográfica que os pintores se valem do recurso do instantâneo, assim como os fotógrafos valeram-se das pinturas
para dar função estética à máquina. Com o advento da computação gráfica, a imagem deixa de se constituir como duplo do
real para picturalizar-se, isto é, é recriada a partir da manipulação de formas e cores. A ruptura com uma prática fotográfica
fundada na captura do real dá-se com as facilidades da tecnologia.” (Cartaxo, 2006:143).
Esta picturalização da fotografia ocorre em minha produção de modo alternado. Além da manipulação digital, a imagem fotográfica, por vezes, já em estado de trama com a pintura, é soterrada em detrimento da fatura pictórica. No entanto, numa
parcela substancial dos trabalhos realizados, a fotografia permanece latente, como substrato, camada interna e vestígio. Os
detalhes que aparecem na imagem final geram ambiguidades. Uma linha de horizonte que se enuncia no corte da fotografia,
figurações formadas pelo entrelaçamento da fotografia com a areia que criam zonas de indiscernibilidade e jogos entre o referente e o pintado, entre a matéria depositada e a superfície de origem.
A pintura, resultante dessas migrações e transposições de lugares e imagens, permanece como espaço de embate e, paradoxalmente, de apaziguamento de forças e intensidades. Sua capacidade de distensão parece ilimitada frente aos inúmeros
atravessamentos possíveis durante esse trabalho que consiste em elaborar, refazer, tencionar e consolidar suas propriedades.
A presença da imagem fotográfica alocada na superfície da pintura, que por sua vez ocupou um lugar diretamente na paisagem, acionou o campo pictórico. Este, estruturou-se pelo atravessamento de diversas instâncias procedimentais que lhe
permitiram, tal qual uma estrutura geológica, a acomodação de diversas placas (ou planos) que aos poucos foram sedimentando-se na superfície da pintura. O campo pictórico apresenta-se, neste momento, como um amplo espaço de convívio entre
linguagens e, sobretudo, como lugar de onde percebo a possibilidade de articulação para a pesquisa em arte.
Este campo, enquanto lugar em distensão, fomenta a noção da pintura enquanto médium para o pensamento e a ação. Sua
volatilidade, sua vocação para a construção tanto através de seus procedimentos específicos quanto do seu potencial para
expansão e desmembramento de códigos, reforçam a ideia de distensão. Aqui evidencia-se a possibilidade de utilizar a expressão distensão, tanto no sentido de aumento quanto de diminuição de tensão. O entrevero de linguagens, que aparentemente
distendeu a pintura por suavizar as barreiras entre categorias, paradoxalmente inferiu tensão à sua capacidade de enunciação.
A pintura, ao distender-se, quase se perdeu no fluxo de rio no qual os procedimentos desta investigação navegaram e ainda
navegam. Entretanto, parece que deste movimento dispersivo, a própria pintura retirou energia, engendrando sua substância
através das forças advindas dos embates. No paradoxo, na ambiguidade (e aqui voltamos à metáfora do rio, como sendo o
mesmo e o diferente), a pintura e a fotografia ganharam potência e sugerem agora a necessidade de novos retornos ao campo
instável das margens.
A fotografia registrou as etapas do processo e constituiu-se como uma destas etapas. Fundamentais para a distensão desencadeada no corpo da obra, os procedimentos fotográficos ocuparam distintas posições no âmbito do trabalho. Da condição
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de ferramenta para os rastreamentos, a imagem fotográfica infiltrou-se no corpo da pintura, camuflando-se na superfície ao
multiplicar a imagem da paisagem por entre os tecidos impressos sobre a margem. Ademais, sua enunciação no plano da
tela determinou a fatura pictórica, e mesmo quando soterrada, fez-se tramar como índice no processo de adensamento das
camadas da pintura.
Nas bordas deste limite impreciso, na evocação deste pequeno espaço de contensão frente ao devir abissal das margens (cabe
aqui estender esta noção de margem para possíveis equivalentes como litoral, costa praia, campo aberto) algo ocorre e produz
uma marca indelével sobre o campo pictórico. Mesmo que esta marca não se dê a ver de forma instantânea, sua manifestação
estará à espreita, ou do gesto que deflagrará o instante pictural, ou enquanto latência para novas impressões que darão corpo
à imagem fotográfica.
Recorro ao Livro de Areia, de Jorge Luis Borges, ao relacionar os procedimentos desta investigação com a leitura daquele
volume infinito em cujas páginas abriga-se a contínua proliferação de múltiplas leituras: “Não pode ser, mas é. O número de
páginas deste livro é exatamente infinito. Nenhuma é a primeira; nenhuma, a última. Não sei por que estão numeradas desse
modo arbitrário. Talvez para dar a entender que os termos de uma série infinita admitem qualquer número.” (Borges, 2012: 124)
A pintura estendida na margem é página aberta à experiência. Uma abertura vertiginosa e até mesmo assustadora por enunciar, talvez, a desmesura de um trabalho no campo da arte. Como o personagem de Borges, ao enfrentar o infinito em suas
mãos.
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RESUMO
Este artigo aborda questões da memória, a partir de uma poética da pós-produção do arquivo. Para tanto, partimos da observação e apropriação de elementos da paisagem cultural da Póvoa de Varzim – Portugal, de pesquisa em fontes primárias,
da transcrição de fragmentos desses suportes documentais, da constituição de um arquivo e da proposição de modos de
reapresentação deste. Ainda, discorremos sobre o contexto processual de criação que buscou hibridizar a memória pessoal,
coletiva, histórica e cultural, a partir de práticas artísticas contemporâneas erguidas com narrativas em vídeo, que resultaram
na exposição “Sei serem os próprios”.
Palavras-chave: arquivo, dispositivos de memória, narrativas de si.

Sou filha de português nascido na Póvoa de Varzim. Durante a minha infância, ouvi muitas histórias sobre essa vila de pescadores plantada à beira de um imenso mar revolto, onde os leões-marinhos, à noite, emitiam sons que se ouviam à distância. Os
meus antepassados tinham como principal atividade a pesca, e dentre eles havia um sujeito de notória coragem, que, além de
ser pescador, socorria náufragos, tendo se tornado conhecido pelo apelido de “Cego do Maio”, em referência à característica
de não enxergar riscos ao lançar-se ao mar.
Anos mais tarde, vim a saber que na Póvoa de Varzim havia um monumento em homenagem a José Rodrigues Maio (18171884) – o Cego do Maio –, inaugurado em 29 de agosto de 1909, por iniciativa de poveiros que residiam no Rio de Janeiro,
Brasil. Desde então, eu sempre estive imbuída do desejo de conhecer esse lugar de memória, ouvir os seus sons, olhar seus
monumentos, estudar seus mitos, particularmente, o Cego do Maio.
A primeira viagem que fiz à Póvoa de Varzim, em 26 de setembro de 2010, foi realizada a partir da cidade do Porto, pela linha
B – Vermelha do metrô. Durante o percurso, uma voz feminina informava o nome de cada estação, seguido do nome da estação
final – Póvoa de Varzim. Assim, a paisagem que deslizava pela janela do metrô era sonorizada pela voz que dizia, por exemplo:
“Vila do Conde, direction Póvoa de Varzim”. Como a partida deu-se na estação Estádio do Dragão, e havendo 34 estações entre
esta e a final, por conseguinte, trinta e quatro vezes eu ouvi: “direction Póvoa de Varzim”.
A narrativa sonora da voz em off envolvia a paisagem em seu enunciado. Ao chegar na Póvoa de Varzim, percorri as ruas numa
lenta caminhada. A lentidão me permitiu registrar em fotografias o caminho percorrido, ao mesmo tempo em que me imbuía da
sensação de encontro com alguns arquivos, os quais eu ia ordenando em sequências, a partir das minhas memórias.
Ao observar o acervo fotográfico dessa experiência, percebo que não se tratava apenas de uma organização subjetiva da paisagem da Póvoa de Varzim, mas de uma interferência sobre a ordem dos elementos que se apresentavam. Algo que atendia ao
agenciamento do olhar. Havia na caminhada a intenção de reordenar o espaço circundante e experimentar a paisagem. Localizo nesse gesto a intenção de criar uma narrativa visual impregnada da emoção pelo lugar; assim, eu perseguia uma estratégia
de observação e montagem da paisagem, que atendia ao desejo de ver o mar e o monumento ao Cego do Maio.
Quando ao final de uma rua estreita (Rua da Junqueira) avistei a praia, não podia imaginar que ia me deparar com o mar, os
barcos de pesca, a fachada de azulejos com siglas poveiras e o monumento ao Cego do Maio reunidos em um só lugar. Ao
fundo, estava o Grande Hotel da Póvoa onde eu havia feito reserva para a minha hospedagem. Do interior do quarto 311, olhei
pela janela e percebi que estava diante de um encontro com arquivos da minha memória (Figura 1).
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Figura 1: Rua da Junqueira, Póvoa de Varzim; monumento ao Cego do Maio, com o Grande Hotel da Póvoa ao fundo; vista do interior do quarto 311; parede com painéis de azulejos.

Fonte: acervo pessoal.

Disso decorreu a necessidade de apresentar essa experiência, por certos modos de narração, pois, se por um lado uma vivência pode escoar quando perdemos a memória, por outro, a criação de dispositivos de memória permite a sua conservação e
compartilhamento. Nesse contexto, as materialidades culturais – a representação do percurso do metrô da cidade do Porto à
Póvoa de Varzim; o monumento ao Cego do Maio; a cartografia de um cortejo; um memorial; certidões de nascimento, batismo,
casamento e óbito – operam a função de suportes de narração na reconstrução da memória, cujos rastros podem ser apresentados em dispositivos de registro, como a fotografia e o vídeo.
Ao abordar a memória individual e coletiva – dos poveiros e suas representações – defino o território que faz da história um
lugar de memória1. Maurice Halbwachs (1990) diz que os lugares de memória apresentam um poder – fixado em pedras, monumentos e construções arquitetônicas – capaz tanto de impor a representação de um grupo sobre outros, quanto de abrir
espaço para que grupos fortaleçam as suas identidades na ressignificação de vestígios da memória.
A partir de uma perspectiva fenomenológica, refleti sobre como se deu a minha percepção da Póvoa de Varzim, a partir do
deslocamento do meu corpo na paisagem. Nesse sentido, encontrei em Tilley um aporte teórico que presentifica o sentimento
de experimentação da paisagem, quando afirma que: “Experimentar a paisagem permite obter perspectivas através da observação da imersão do sujeito naquela paisagem. Isto é afirmar que paisagens têm agência em relação às pessoas. Elas têm um
efeito profundo em nossos pensamentos e interpretações por causa da maneira pela qual são percebidas e sentidas através
de nossos corpos carnais” (2008, p. 271).
A memória, em seu aspecto fugidio e de incompletude, encontra matéria corpórea na linguagem. Memória e linguagem
abrigaram a voz de narradora, que buscou da memória o que dela lembrou, selecionou e apresentou dos seus arquivos
conservados. Esse processo situa-se na premissa da história como veículo da memória, enfatizando a história nos acontecimentos vividos.
Com vistas à aprofundar o conceito de narrativa relacionado à paisagem cultural, nos apoiamos no livro História e narração
em Walter Benjamin, de Gagnebin (1999), no qual a noção de autobiografia se afasta do seu aspecto clássico, na medida em
que o eu representa o sujeito, porém não o é. A repercussão dessa leitura reverberou sobre o processo poético, de modo que
a narrativa, mesmo quando influenciada por um relato autobiográfico, não restringe o sujeito à afirmação da consciência de
si. Conforme Benjamin, “o narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E
incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (1996, p. 201).
Assim, não retomamos o passado como explicação para o presente, ou o contrário, mas apresentamos um encontro entre o
pretérito e o contemporâneo, no sentido de uma relativização temporal. Por conseguinte, propomos ações poéticas com narrativas de textos fragmentados, que são interligados por uma rede de lugares e instantes, onde o Eu se refugia, desaparece e
se perde, mas também se encontra e acessa o Outro.
As narrativas de memória, materializadas nas ações práticas, restituem o passado através da rememoração de fatos e
acontecimentos vividos, no entanto, exibem algo ficcional, onde tempo, memória e história alinham-se, numa montagem
em que a narradora constrói a sua própria história, ao buscar da memória o que a ela sobreveio. É também isso que sustenta algo de ficcional na memória, pois se constitui de lembranças que conquistam, conforme Benjamin, figuras inventadas
da memória.
1. Lugar de memória é um conceito histórico evidenciado na obra “Les Lieux de Mémóire”, editada a partir de 1984, sob a coordenação de Pierre Nora, constituída de sete tomos, sendo o primeiro Les Lieux de Mémoire, os três seguintes La République e, posteriormente, mais três volumes intitulados Les France, essas
obras são referência no estudo da história cultural na França.
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A memória é inscrita na passagem do tempo, no deslocamento entre os lugares, nas perspectivas obtidas da imersão na paisagem, como no percurso entre a cidade do Porto em que a voz em off anunciava as 34 estações de metrô até Póvoa de Varzim.
A paisagem teve um efeito profundo sobre os meus pensamentos e interpretações, decorrente da maneira como foi sentida
pelo corpo.
A memória é a paisagem contemplada de um comboio em movimento, disse o escritor angolano José Eduardo Agualusa (2004,
p. 153) no livro O vendedor de passados2, em que o narrador busca definir o sentido da memória articulada ao tempo e aos
deslocamentos. Uma memória expandida, que se contrapõe ao encurtamento do tempo da experiência.
Pelo exposto, este estudo partiu da identificação de elementos da paisagem poveira, em sua capacidade de testemunhar aspectos simbólicos de histórias de vida, inventariar a memória e reconstruir experiências pretéritas, tais como: ouvir os sons da
Praia do Pescado, na Póvoa de Varzim; observar o monumento ao Cego do Maio (criado pelo escultor aveirense João da Maia
Romão Júnior, em 1909); ler o documento memorial intitulado “Memória a José Rodrigues Maio – O Cego do Maio”, datado de
1910, que narra a construção do referido monumento; conhecer a fachada de azulejos com imagens e siglas poveiras; analisar
a fotografia de Agnés Varda intitulada “Sophia Loren em Portugal, ” de 1956, que mostra uma mulher poveira descalça, passeando em uma rua da Póvoa de Varzim; assistir ao filme “Ala-Arriba” (1942), documentário mesclado com uma fictícia história
de amor, do cineasta português Leitão de Barros, que mostra a cultura piscatória dessa comunidade, e que foi realizado com
pescadores poveiros.
Nessa perspectiva, também, realizamos um estudo em fontes primárias sobre a história de vida de José Rodrigues Maio junto
à Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, da Póvoa de Varzim onde constatamos a existência de um acervo relevante sobre o Cego
do Maio. Neste processo foi de fundamental importância a colaboração da bibliotecária Sra. Lurdes Adriano, que disponibilizou
jornais, revistas, teses e outros documentos que serviram de base à pesquisa que decorreu deste acervo documental, assim
como enviou-me materiais para o Brasil.
A história do pescador herói constitui um território socialmente estabelecido na memória coletiva e nas representações dos
poveiros e, particularmente, na minha memória de descendente do Maio. O antropólogo português Luis de Sousa Martins
(2007), no livro Mares poveiros, diz que o universo social da pescaria é constituído de personalidades, heróis, líderes, figuras
lendárias, patrões armadores e mestres campeões da pesca – muitos dos quais se dedicam a preservar a vida alheia (salva-vidas). Na Póvoa de Varzim são inúmeros os nomes de heróis que habitam o imaginário coletivo desse grupo social, a exemplo
de: Cego do Maio, Patrão Lagoa, Thomaz Cavalheira, Mestre Antoninho, Domingos Caxineiro, entre outros.
Assim, definimos estratégias artísticas com base em fontes documentais escritas e iconográficas, elaboramos um arquivo de
formas culturais já existentes, e propomos outros protocolos de uso para essas estruturas a partir da pós-produção. Nas Artes
Visuais, conforme Nicolas Bourriaud, desde os anos 1990, muitos artistas vem interpretando, reproduzindo, reexpondo, ou se
utilizando de produtos culturais disponíveis ou obras realizadas por terceiros3. Nesse sentido, artistas como Rirkrit Tiravanija,
Pierre Huyghe, Liam Gillick, Dominique Gonzalez-Foerster, Jorge Pardo e Philippe Parreno trabalham com objetos da cultura,
que já possuem uma forma dada, assim, seus processos de criação implicam uma arte da pós-produção.
Pós-produção é um termo técnico usado em televisão, cinema e vídeo, para o tratamento dado a um material registrado, como:
a montagem, o acréscimo de fontes visuais ou sonoras, as legendas, as vozes em off, os efeitos especiais4. Na arte contemporânea e, neste artigo, o termo pós-produção é adotado para referir-se à prática de artistas que se apropriam de formas já existentes e inscrevem a obra numa rede de signos e significações. Ao habitar formas historicizadas, buscamos estabelecer uma
estética relacional com a cultura poveira, e tramar o conceito de criação com reapresentação do existente, a partir da inserção
destas formas em outros contextos. A utilização ressignificada do arquivo revela o nosso interesse em questões relacionadas
ao tempo num procedimento que desloca e transforma os signos da cultura.
A primeira fase desse processo foi a apropriação de elementos culturais caracterizados como marcos de memória. A segunda
fase foi a pesquisa em fontes primárias portuguesas – jornais, periódicos, cartas, atas de reuniões, mapas, registros de nascimento, batismo, casamento e óbito do Cego do Maio –, fotografias e filmes que aportam informações dos referidos elementos.
Num terceiro momento, transcrevemos fragmentos de textos dos documentos portugueses e procedemos à pós-produção do
arquivo. Nos fundamentamos na materialidade da cultura, em seus aspectos de representação, como forma de acesso aos
valores sociais que aludem à memória e às identidades.
As ações artísticas compreenderam registros em fotografia e vídeo realizados na Póvoa de Varzim, no período de 13 de
fevereiro a 04 de março de 2013. Salientamos os agenciamentos que propiciaram as práticas colaborativas que teceram
em rede os atores sociais das vivências com a comunidade poveira, destacadamente, o apoio recebido pelo Sr. Manoel
Costa, Diretor da Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, que me apoiou na instalação de um estúdio de trabalho na Biblioteca,
e me apresentou pessoas que forneceram relatos sobre o Cego do Maio e suas representações simbólicas. Destacamos,
2. O protagonista da história Félix Ventura vende passados falsos para clientes emergentes da burguesia, porém, sem um passado bem sucedido. Félix inventa
genealogias, tempos felizes, memórias prósperas e retratos de ancestrais, portanto, é um vendedor de passados.
3. BOURRIAUD, Nicolas. Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São Paulo: Martins, 2009, p. 8.
4. BOURRIAUD, 2009, p. 7.
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também, na realização das filmagens a importante colaboração do jornalista José Peixoto e do fotógrafo e cinegrafista Rui
Maio Sousa. Ademais, nos apropriamos de fotografias de certidões de registros primários, tendo como referência as árvores
genealógicas do Cego do Maio e a minha, elaboradas pelo Sr. João Castro, as quais foram obtidas no Arquivo Municipal da
Póvoa de Varzim e no Arquivo Distrital do Porto. Acrescente-se a isso, a realização da exposição “Sei serem os próprios”,
foi possível em decorrência do apoio da Drª. Deolinda Maria Veloso Carneiro - Diretora do Museu Municipal de Etnografia e
História da Póvoa de Varzim.
Dentre as ações artísticas decorrentes da apropriação de documentos, realizamos uma cartografia poética na Póvoa de
Varzim, que implicou em refazer o percurso do cortejo de 18 de abril de 1909, festividade que reuniu a comunidade poveira
e autoridades internacionais, para celebrar a colocação da primeira pedra que ergueria o monumento ao Cego do Maio –
narrado no memorial de construção do dito monumento –, o qual foi deliberado pela Comissão do Club Naval Povoense que:
“sahiria da Camara Municipal, pela meia hora da tarde, em direcção ao Largo do Conselheiro Campos Henriques, percorrendo
o trajecto da Praça do Almada, Pelourinho, Junqueira, largo do Café Chinez, rua do Paredão e Passeio Alegre. Em seguida
proceder-se-hia ao lançamento da primeira pedra cerimoneado pelo digno presidente da Camara Municipal e benzida pelo Sr.
arcypreste da Povoa, rev. Antonio Martins de Faria. Depois do auto, passar-se-ia á leitura e assignatura pelas corporações e
entidades presentes, bem como pelos cavalheiros que o quizessem fazer. Finda a cerimonia, o cortejo seguiria o mesmo trajecto
até á Camara onde dispersava.”
Tratou-se, portanto, de utilizar conteúdos pertencentes a esse grupo social e recodificar certos elementos culturais, ativadores da memória. A questão que se colocou foi criar um modo de inserção nos circuitos de produção, no dizer de Deleuze: “as
coisas e os pensamentos crescem ou aumentam pelo meio, e é aí que a gente tem de se instalar, é sempre este o ponto que
cede.” Retomamos aqui a problemática da pesquisa: Como se apropriar de formas culturais existentes, habitar seus códigos e
colocá-los em outros modos de funcionamento? Como inventar outros protocolos de uso para essas estruturas formais? Como
criar narrativas que projetem novas tramas sobre a cultura?
Michel de Certeau diz que somos locatários da cultura, e que a sociedade é um texto cuja regra lexical é a produção. Assim,
cada obra “é habitável como um apartamento alugado”5. Nesse caso, a produção é um capital a partir do qual o consumidor
pode realizar um conjunto de operações que o converte em locatário da cultura, pois no contato com a cultura, produzimos
novas matérias, aproveitando-nos de novos meios para organizar a produção. Complementamos com Bourriaud para quem os
artistas “pós-produtores” são os operários qualificados dessa reapropriação cultural.6
Para a realização das ações artísticas realizadas na Póvoa, elaboramos o roteiro, abaixo descrito.
Ação nº 1 – PORÇÃO
Videografar a ação de despejar uma porção de água do mar da Praia do Cassino (Rio Grande, Brasil) no mar da Praia do Pescado (Póvoa de Varzim, Portugal), e o contrário.
Imagem: enfatizar a narrativa processual do gesto de despejar a porção de mar. Desaceleração e repetição das imagens.
Áudio: som do mar.
Ação nº 2 – ÁRVORE DE COSTADOS
Fotografar certidões de registro de nascimento, batismo, casamento e óbito de antecedentes familiares do Cego do Maio e
de meus antepassados. Constituir um arquivo de dados extraídos dos documentos, tais como: nomes próprios de pessoas,
cidades e ruas; números dos registros e datas dos eventos; expressões que legitimam a finalidade do registro.
Imagem: detalhes de letras, números dos registros, nomes, manchas, marcas no papel, bordas do papel, assinaturas e expressões. Criar lentas camadas de sobreposição de detalhes dos documentos, com diferentes tempos de exposição.
Áudio: a minha voz lendo a lista de dados das certidões de registro. Inserir trechos de silêncio. Criar camadas de sobreposições
da voz.
Ação nº 3 – CORTEJO
Refazer o cortejo realizado por ocasião da colocação da primeira pedra do monumento ao Cego do Maio.
Imagem: câmera subjetiva em plano sequência. Saio da Câmara Municipal da Póvoa em direção ao Largo do Passeio Alegre,
refazendo o percurso de 18 de abril de 1909, no mesmo horário e tempo de duração do acontecimento.
Áudio: leio fragmentos do documento “Memória a José Rodrigues Maio” – memorial que discorre sobre o cortejo.

5. CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: a arte do fazer. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 49.
6. BOURRIAUD, 2009, p. 22.
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Ação nº 4 – DESTINO PÓVOA DE VARZIM
Registrar em vídeo o percurso entre a cidade do Porto e a Póvoa de Varzim, realizado pela linha B – Vermelha do metrô, partindo da estação Estádio do Dragão.
Imagem: a paisagem deslizando sobre a janela.
Áudio: som ambiente. Voz feminina repete 34 vezes: “Direction, Póvoa de Varzim”.
Ação nº 5 – PARAGEM DE LEITURA
Registrar a ação de leitura do memorial ao Cego do Maio na Praia do Cassino, no Brasil, de frente para o mar.
Imagem: sentada de frente para o mar na praia do Cassino, leio o documento.
Áudio: a minha voz lendo o memorial. Som do mar da Póvoa de Varzim.
Após realizar as filmagens, elaboramos um roteiro de decupagem para a pós-produção das imagens, etapa que implicou um
olhar seletivo sobre os arquivos encontrados e os arquivos construídos – que compreendeu as fontes primárias encontradas na
Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim, e as filmagens elaboradas.
Cortejo (00:12:14) é uma cartografia poética, apresentada em videoprojeção, que conjugou no futuro do pretérito o percurso
realizado há 104 anos para a colocação da primeira pedra ao monumento do Cego do Maio (Figura 2). Para além de mapear
elementos da paisagem cultural poveira, o Cortejo reflete as relações entre uma caminhada e os processos de criação. Reflete,
ainda, sobre o lugar das coisas que não se permitem fixar, o aspecto movente do pensamento e fugidio da memória.
Porção (00:2:36) sugere uma narrativa processual da ação de misturar o mar do Brasil com o mar de Portugal (Figura 3). A
partir de um gesto mínimo, sintetiza questões relacionadas às migrações. Árvore de costados (00:08:23) sobrepõe identidades,
por meio de camadas de narrativas visuais e sonoras derivadas de eventos de registros (Figura 4).
Figura 2: “Cortejo”. Videoprojeção, 2013.

Fonte: acervo pessoal.

Figura 3: “Porção”. Videoprojeção, 2013.

Fonte: acervo pessoal.
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Figura 4: “Árvore de Costados”. Videoprojeção, 2013.

Fonte: acervo pessoal.

Destino Póvoa de Varzim (00:10:41) articula o sentido da memória ao tempo e aos deslocamentos (Figura 5). A subjetividade
é acionada pelo destino da viagem, pela paisagem entre a cidade do Porto e a Póvoa, em Portugal. Imagens deslizantes se
sobrepõem à janela do metrô, sonorizadas pela voz feminina que trinta e quatro vezes repete: “Direction, Póvoa de Varzim”.
Figura 5: “Destino Póvoa de Varzim”. Videoprojeção, 2013.

Fonte: acervo pessoal.

Paragem de leitura (00:21:05) aborda a experiência do corpo no tempo e as suas relações com o lugar, o fluxo do tempo na
imagem, no dispositivo e na ação de leitura de um documento, como mostra a Figura 6. Combina elementos da paisagem do
Brasil e de Portugal.
Figura 6: “Paragem de leitura”. Vídeoinstalação, 2013.

Fonte: acervo pessoal.

Tratou-se, portanto, de atribuir novos enquadramentos às narrativas históricas das formas culturais, a partir da criação de
outros enredos. Nesse contexto, Bourriaud diz que “a sociedade é estruturada por narrativas, por enredos imateriais mais ou
menos reivindicados enquanto tal, que se traduzem em maneiras de viver, em relações no trabalho ou no lazer, em instituições
ou em ideologias. […] Para os artistas que hoje contribuem para o nascimento de uma cultura da atividade [grifo do autor], as
formas que nos cercam são as materializações desses enredos” (2009, p. 49).
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O conceito de enredo, sob o enfoque social, foi pertinente neste trabalho, devido ao processo de utilização e recodificação de
formas, para a invenção de novas narrativas, vividas na memória de uma história familiar. Conforme Bourriaud, “os artistas, ao
manipular as linhas esquemáticas do enredo coletivo, isto é, ao considerá-las não como fatos indiscutíveis, mas como estruturas precárias que utilizam como ferramentas, produzem esses espaços narrativos singulares que têm sua apresentação nas
obras. É o uso do mundo que permite criar novas narrativas, ao passo que sua contemplação passiva submete as produções
humanas ao espetáculo comunitário. Não existe, de um lado, a criação viva e, de outro, o peso morto da história das formas,
os artistas da pós-produção não estabelecem uma diferença de natureza entre seus trabalhos e os trabalhos dos outros, nem
entre seus gestos e os gestos dos observadores” (2009, p. 50-51).
Os enredos das formas culturais da paisagem da Póvoa de Varzim expressam o modo como os poveiros representam a si
próprios, e impulsionaram as ações poéticas, ora analisadas. Assim, o som do mar da Praia do Pescado; a natureza descritiva
do memorial que narra os trabalhos que envolveram a construção do monumento ao Cego do Maio; as notícias de jornais que
popularizam os feitos do pescador poveiro; o monumento e a parede de azulejos com imagens e siglas poveiras, constituíram
os enredos dos quais nos apropriamos.
O conjunto de extratos de informações que constituiu o arquivo – cartazes, fotografias, filmes, cartões-postais, cartas, memoriais, atas de reuniões, livros-caixa de eventos realizados para angariar verbas para erguer o monumento ao Cego do Maio,
certidões de registros –, determinaram as nossas ações artísticas. Nesse contexto, a poética é o agenciamento do olhar que
reorganiza as formas sociais em novos enredos, num laboratório de experimentação de lugares de memória perpetuados de
um outro tempo.
Para Pierre Nora, “os lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que não existe memória espontânea, que é preciso
criar arquivos, comemorar os aniversários, organizar celebrações, pronunciar as honras fúnebres, registrar atos, porque estas
operações não são naturais […]. Se vivêssemos verdadeiramente as lembranças que eles envolvem, eles seriam inúteis. E se
em compensação, a história não se apoderasse deles para deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los, eles não se
tornariam lugares de memória. É este vai-e-vem que os constitui: momentos de história arrancados do movimento de história,
mas que lhe são devolvidos” (1993, p. 13).
O que define um lugar de memória é a vontade de memória, a intenção de assegurar identidades; do contrário, tais elementos
seriam, simplesmente, lugares de história. Isso permite afirmar que certas ações de patrimonialização estão na origem da
memória e da identidade, ao cumprir a função de autenticar narrativas de um passado compartilhado. O arquivo nos permitiu
o compartilhamento memorial, e expressa a história da construção do sentido de identidade da pesquisadora num cenário
social.
Pelo exposto, buscamos refletir sobre as formas com que a memória vem sendo abordada na arte contemporânea, a partir de
relações trans-territoriais entre nacionalidades e culturas. Esse processo, ao basear-se numa poética do arquivo, explorou as
imagens do tempo e os signos do presente em sua relação com a memória e a história.
Os resultados da pesquisa foram apresentados na exposição “Sei serem os próprios”7, constituída de 01 videoinstalação e 04
videoprojeções realizada em 30 de agosto de 2013, na Galeria Mamute, na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do
Sul, Brasil. A exposição “Sei serem os próprios” também foi montada no Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de
Varzim, no dia 21 de setembro de 2013, na sala do Patrimônio do Mar, onde se encontra o acervo dos elementos culturais desta
pesquisa, como: fotografias antigas da Póvoa, porta com entalhes originais de siglas poveiras, fotografias dos azulejos com
narrativas sobre a comunidade poveira, uma projeção do filme “Ala-Arriba”, a lancha poveira e outros suportes de memória.
Pelo exposto, esse processo foi erguido a partir da trama da memória pessoal com vivências cotidianas, construindo uma
espécie de modelo para o olhar. Tratou-se, portanto, de tornar visível os rastros de um passado, e hibridizar cotidianidades
com a arte. Nesse contexto, a Póvoa de Varzim é um lugar de memória, em sentido amplo, do material e concreto, ao abstrato,
simbólico e funcional, simultaneamente. Para Nora, tais aspectos devem coexistir, pois “mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de aura simbólica. Mesmo
um lugar puramente funcional, como um manual de aula, um testamento, uma associação de antigos combatentes, só entra na
categoria se for objeto de um ritual. Mesmo um minuto de silêncio, que parece o extremo de uma significação simbólica, é, ao
mesmo tempo, um corte material de uma unidade temporal e serve, periodicamente, a um lembrete concentrado de lembrar. Os
três aspectos coexistem sempre (…). É material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois garante ao mesmo
tempo a cristalização da lembrança e sua transmissão; mas simbólica por definição visto que caracteriza por um acontecimento ou uma experiência vivida por pequeno número ou uma maioria que deles não participou” (1993, p. 21-22).
Os lugares de memória podem ser um monumento, um personagem, um museu ou arquivos, mas para isso, deve haver uma
vontade de memória, uma intenção memorialista que assegure uma identidade, e constitua o jogo entre a memória e a história.
Nesta pesquisa, lugares de memória são o monumento ao Cego do Maio; o heróico pescador salvador de náufragos; a mulher
poveira fotografada por Agnés Varda; o arquivo de fontes primárias, o memorial ao Cego do Maio; as siglas poveiras e as imagens expressas na parede de azulejos; a inauguração do monumento ao Cego do Maio, para sermos restrita.

7. O título da exposição “Sei serem os próprios” foi extraído da certidão do primeiro casamento de meus antepassados.
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A memória é uma ligação do vivido com o presente; a história é uma representação do passado8. Pelo exposto, a Póvoa de
Varzim é um lugar de memória que perpetuo de outro tempo. Conforme Nora, “os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não existe memória espontânea, que é preciso criar arquivos, comemorar os aniversários, organizar celebrações,
pronunciar as honras fúnebres, registrar atos, porque estas operações não são naturais (…). Se vivêssemos verdadeiramente
as lembranças que eles envolvem, eles seriam inúteis. E se em compensação, a história não se apoderasse deles para deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los eles não se tornariam lugares de memória. É este vai-e-vem que os constitui:
momentos de história arrancados do movimento de história, mas que lhe são devolvidos” (1993, p. 13).
Esses lugares são os espaços onde a memória se fixou e servem como um forma de apreensão desta. São, portanto, locais materiais e imateriais onde se cristaliza a memória de uma sociedade, de uma nação, locais onde grupos ou povos se identificam
ou se reconhecem, possibilitando existir um sentimento de formação de identidade e de pertencimento.
A Póvoa de Varzim me aflorou um dever de memória e o desejo de inventariar símbolos ativadores de lembranças, por meio de
siglas, monumentos, fotografias, comemorações, museus. O dever de memória é o que faz de cada um o historiador de si. Para
Nora, “o imperativo da história ultrapassou bastante o círculo dos historiadores profissionais. Não são apenas os antigos marginalizados da história oficial que têm a necessidade de recuperar seu passado “engolido”. São todos os corpos constituídos,
intelectuais ou não, especialistas ou não, que, no lugar das etnias e das minorias sociais, experimentam o desejo de partir em
busca de sua própria constituição, de reencontrar suas origens (1984, p. 29).
Assim, o arquivo foi o sistema de enunciabilidade através do qual nos pronunciamos sobre o passado. O arquivo nos situou na
premissa da memória como veículo da arte, enfatizando a história nos acontecimentos vividos. Por meio dos rastros seguidos,
foi possível tecer um elo entre o passado e o presente, entre o que já foi dito e o que ainda pode ser narrado, hoje, desse pretérito por meio de dispositivos de visualidades contemporâneas.
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RESUMO
Nigredo - lumen naturae tece reflexões sobre o preto através da tradição alquímica ocidental e mitologia grega, intercalando diálogos entre John Gage e James Hillman, juntamente com pensadores da psicologia profunda, tendo como premissa a linguagem metafórica com o propósito de cultivar a imaginação poética, abandonado o literalismo unilateral. Neste presente artigo
o foco está com a fase nigredo, interrelacionada com o deus Hades, da mitologia grega. As obras de Blake, Reinhardt, Matisse,
Manet, Kiefer, Ernst, Escher, Rothko, Soulage nos trazem o aspecto luminoso da escuridão do preto. O sol negro é recorrente
na alquimia, como um preto mais preto que o preto que brilha com luminescência escura, que segundo Stanton Marlan, abre
aspectos luminosos na vida psíquica. Para Gage, o preto enquanto luz é ainda uma idéia cheia de paradoxos e necessita mais
investigações. A proposta aqui é trazer uma reflexão para um possível olhar pós-newtoniano.
Palavras-chave: alquimia, nigredo, mitologia, Hades, sol negro, psicologia arquetípica.
RESUMEN
Nigredo - lumen naturae teje reflexiones sobre el negro a través de la tradición alquímica occidental y mitología griega, intercalando diálogos entre John Gage y James Hillman junto con pensadores de la psicología profunda, teniendo como premisa el
lenguaje metafórico con el propósito de cultivar la imaginación poética, abandonado el literalismo unilateral. En este presente
artículo el foco está con la fase nigredo, interrelacionada con el dios Hades, de la mitología griega. Las obras de Blake, Reinhardt, Matisse, Manet, Kiefer, Ernst, Escher, Rothko, Soulage nos traen el aspecto luminoso de la oscuridad del negro. El sol negro
es recurrente en la alquimia, como un negro más negro que el negro que brilla con luminosidad oscura, que según Marlan, abre
aspectos luminosos en la vida psíquica. Para Gage, el negro como luz es todavía una idea llena de paradojas y necesita más
investigaciones. La propuesta aquí es traer una reflexión para una posible mirada post-newtoniana.
Palabras clave: alquimia, nigredo, mitologia, Hades, sol negro, psicologia arquetípica.

Quando veres tua matéria enegrecer,
regozije-se, pois este é o início do trabalho.
Rosarium Philosophicum (1550).
Teço aqui algumas considerações sobre a alquimia, a mitologia e o preto. Gostaria de convidá-los para uma reflexão conjunta
nesta aventura mito-alquímica-poética. Proponho um retorno à tradição alquímica e arquetípica, através das lentes de James
Hillman, criador da psicologia arquetípica, que nos traz um olhar contemporâneo e ainda nos impulsiona para uma visão pós-newtoniana; de Carl Gustav Jung que nos revitaliza com questões desafiadoras nos dias atuais; além de Stanton Marlan e
Edward Edinger, estudiosos da alquimia na visão junguiana. Tentarei alinhavar esses pensamentos com algumas das questões
sugeridas por John Gage, em suas obras Colour and Culture – Practicing and Meaning from Antiquity to Abstraction, Colour and
Culture - Art, Science and Symbolism e A Cor na Arte. Vale frisar que o olhar que proponho aqui, tem como premissa a linguagem
metafórica, com o intuito também de cultivar a imaginação poética e ampliação de visão em nossa atual conjuntura histórica.
Tanto a alquimia, esta antiguíssima cultura pagã, quanto os deuses pagãos da mitologia grega, nos trazem um esplendoroso
universo imaginal, abandonando, por completo, o literalismo unilateral -- nenhum termo significa apenas uma coisa. Façamos
então um brinde a esta liberdade inventiva da alma, tão reduzida no nosso mundo materialista.
Como fomos traumaticamente amputados na imaginação, quando a fantasia passou a ser pecado com o advento da tradição
judaico-cristã, acentuo que não é uma questão de “acreditar” na excentricidade da linguagem abstrata e imprecisa da alquimia,
mas num “modo alquímico de imaginar”. Com as palavras de Hillman: “Repenetrar na alquimia. Sua beleza está justamente
na sua linguagem materializada, a qual ao mesmo tempo nunca podemos tomar literalmente. Eu sei que não sou formado de
enxofre e sal, não estou enterrado em estrume, putrefazendo ou congelando, ficando branco ou verde ou amarelo, cercado por
uma serpente que morde o seu rabo, elevando-me em asas. E todavia eu sou! Não posso tomar nada disso literalmente, mesmo
que seja tudo preciso, descritivamente verdadeiro. Mesmo quando as palavras são concretas, materiais, físicas, sabemos de
cara que seria um grande erro tomá-las literalmente. A alquimia nos dá uma linguagem da substância que não pode ser tomada
substancialmente, expressões concretas que não são literais.” (Hillman, 2011: 28)
Feita a advertência deste convite, sigo para a localização histórico-geográfica, da alquimia ocidental que tem raízes em Alexandria, no Egito em torno de 300 a.C.; sua prática técnica desenvolvida na Mesopotânia; e, no campo da filosofia natural, na
Grécia, destacando-se os neoplatônicos Heráclito e Plotino. Ainda no século III d. C, o neoplatônico Jâmblico de Cálcis-Síria,
no período final do paganismo, tentou reintroduzir o paganismo em Roma. A alquimia vai ressurgir no final da Idade Média e
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foi vastamente explorada por grandes pintores nos séculos XV, XVI, XVII e XVIII como, por exemplo, Bellini, Giorgione, Ticiano,
Bosch, Brueghel - o Velho, William Turner; na filosofia, por Marsílio Ficino, Schelling, Hegel, Swedenborg, Goethe, Newton,
William Blake; na música, Mozart, Scriabin, Schönberg. No Renascimento surgiram muitos textos herméticos e seu declínio,
no início do século XVIII, coincide com a consolidação do espírito científico moderno e seu suposto freio às ousadias da imaginação. Tendo profundas raízes no imaginário, ela não desapareceu totalmente, tendo inspirado muitos artistas, escritores
e pensadores, como Yeats, Joyce, Rimbaud, Balzac, Mallormé, Breton, Artaud, Carl Gustav Jung, e mais recentemente, James
Hillman, Stanton Marlan, Edward F. Edinger, Rafael Lopez-Pedraza, além de outros estudiosos da psicologia junguiana e arquetípica, e de muitos artistas visuais.
A alquimia é subdividida por cores, sendo o preto para a fase nigredo, a branca o albedo, a xanthosis a amarela e a rubedo o vermelho. São as considerações dos alquimistas sobre as cores que serviram de base às teorias de Kircher, Goethe, Steiner e Newton.
A própria ideia do disco cromático, conhecido como o “Disco de Newton”, decorre-se da representação da uroboros, formada por
dois dragões, o dragão da luz e o dragão das trevas, ilustração Figura I, forte emblema da alquimia. O francês Nicolas Flamel (1330
– 1418), retorna à mitologia grega e nos apresenta o círculo de cores, anterior ao de Moses Harris de 1766, como ilustrado nas
Figura II, editado por D. Molinier em 1772-1773 e Figura III, em Le Bréviaire de Nicolas Flamel, editado em 1762.
Figura I: R. Abrahami Eleazaris Urates Chymischeswerk.
Schwartzburgicum, P. M & I. P. E. Erfurt, Verlegts Augustinus Crusius, 1735.

Figura II: D. Molinier, Alchemie de Flamel, 1772-1773.
Figura III: Le Bréviaire de Nicolas Flamel (1762), Arbre d’Or, Genève, 2012.

Na tradição alquímica, as verdadeiras cores primárias são a preta e a branca. Nossas duas não-cores no olhar newtoniano.
Depois surge a terceira, a vermelha. O amarelo e o azul surgem por uma relação intensificada de luz e treva. Com um pouco
de detalhamento, O Museu Hermético Alquimia & Misticismo, por Alexander Roob, nos apresenta um pouco da complexidade
alcançada na alquimia: “Cadmus, o matador de serpentes, que incarna as propriedades fixadoras do enxofre, imprime à roda filosofal das cores a sua primeira rotação. Vulcano observa-o atentamente junto do seu triplo forno, porque ‘as cores ensinam-te
a manipular o fogo’ (Heinrich Keil, Philosophisches Handbuchlein, Leipzig, 1736). A matéria da fonte mercurial é representada
como um camaleão que muda de cor. A primeira fase, de Saturno, é negra; a de Júpiter, cinzendo-cinza; a da Lua, branca; a de
Vênus, vai do verde azulado ao vermelho pálido; a de Marte, do amarelo avermelhado às cores vivas da cauda do pavão; e a do
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Sol, de um amarelo pálido até ao púrpura intenso da aurora. […] A circulação dos elementos faz-se por meio de duas rodas, uma
grande e uma pequena, que caracterizam a extensão e a contração. A roda grande fixa todos os elementos através do enxofre
[…]. A rotação da roda pequena termina com a extração e a preparação de cada um dos elementos. Mas esta roda comporta
três círculos que trabalham incessantemente a matéria de modo complexo e variado […], pelo menos sete vezes”. (Chymisches
Lustgärtlein, Ludwigsburg, 1744). Speculum veritatis, século XVII. (Roob, 2015: 547)
Podemos aqui, já ter o prenúncio da gama complexa de assuntos abordados na alquimia, envolvendo a mitologia, o fogo, as
temperaturas, as cores, a astronomia, o combustível, os minerais, os metais, os animais, os banhos, os vasos, os movimentos
de transmutação. Importante ainda acrescentar que na alquimia não se exclui o trabalho do trabalhador e o envolvimento de
sua psique com a matéria. Nas palavras de Jung: “Uma vez que todos os alquimistas, com raríssimas exceções, não sabiam
que estavam elucidando estruturas psíquicas, mas julgavam estar explicando transformações da matéria, justamente por isso
nenhuma consideração psicológica ou susceptibilidade os impedia de levantar o véu dos processos realizados nos planos mais
ocultos da psique, acerca dos quais teria receio e pudor qualquer pessoa consciente.” (Jung, 1985: XVI)
O alquimista se via comprometido com algo sagrado e com uma arte que foi desenvolvida por séculos e fornecendo, como nos
pontua Edinger, “uma anatomia da individuação” (Edinger, 1985: 22). Carl Gustav Jung nos esclarece que “trata-se de um ato
de ver, e não da construção de novas verdades religiosas.” (Jung, 1994: 26)
Com o foco na cor, James Hillman em acordância com Victor Turner1 afirma que as três cores, preto, branco e vermelho, são
forças arquetípicas: “…são experiências comuns a toda a humanidade, são como ‘forças’ arquetípicas, biológicas, psicológicas
e logicamente anteriores às classificações sociais, quinhões, clãs, totens sexuais e todo o resto. Para a cultura, preto e branco,
e também o vermelho, precedem e determinam o modo como a vida humana é vivida.” (Hillman, 2011: 127).
A alquimia estava intimamente compromissada com o mistério da vida e morte, e portanto ocupados com a questão dos opostos, que eram observados através das transmutações e polarização das cores. Chama-me a atenção, que é com muita brevidade que John Gage menciona, por uma única vez, a alquimia em seu clássico e denso livro Colour and Meaning - Art, Science and
Symbolism: “…as substância instáveis deveriam ser transmutadas na substância estável, ouro, por um processo cujos estágios
foram marcados pela aparência sucessiva de preto, branco, amarelo e violeta, ou, mais tarde, preto, branco, talvez amarelo e
vermelho”. (Gage, 2006: 69, tradução nossa).
Tendo a alquimia observado atentamente as transmutações das cores, imagino que se colocou o preto, o branco e o vermelho
dentre as principais, deixando isso bem claro na subdivisão das fases e na rotação das rodas em constante movimento (pelo
menos sete vezes!), creio que observaram os outros matizes decorrentes também de polaridades, e não só em termos de modulação, escalas harmônicas e simetrias de saturação, mas também com contrastes. De qualquer modo, é impossível pensar
a alquimia e a mitologia de modo linear, apenas simetricamente. Se instável, voilà!, as cores são abstrações; ao estável, seria
hoje a física quântica e nuclear? O ouro negro, nosso petróleo, no profundo mundo subterrâneo e que hoje seus derivados nos
presenteia com as tintas quimicamente preparadas? Ou ainda, nos buracos negros do universo? Ou seria a bolsa de valores?
Não me parece que o mito de Midas falava com os alquimistas. Pesquisadores da alquimia, que iniciam um avançado e sustentável estudo na psicologia, concluem que os alquimistas estavam falando em símbolos sobre a alma, unindo e trabalhando
ao mesmo tempo o imaginário e o material sendo, o ouro que eles estavam tentando produzir não era o ouro comum ou
vulgar, mas um aurum non vulgi ou aurum philosophicum - um ouro filosófico. Eles estavam preocupados tanto com a criação
do homem superior quanto com a perfeição da natureza. Em uma entrevista na conferência de Eranos, Jung afirmou que “as
operações alquímicas eram reais, apenas essa realidade não era física, mas psicológica. A alquimia representa a projeção de
um drama tanto cósmico quanto espiritual em termos laboratoriais. O opus magnum teve dois objetivos: o resgate da alma
humana e a salvação do cosmos”2 (Marlan, 2005 9, tradução nossa)
Ainda com Gage: “…o elemento ‘físico’ da cor é simplesmente um conjunto de ondas de luz que penetram o olho e não têm, até
então, nada que as identifique como ‘cor’ do modo como a entendemos. Esse elemento físico não é ‘cor’, trata-se apenas de
tipos variáveis e energia radiante que, apesar de ‘realmente’ existirem no mundo exterior, são invisíveis. […] A retina registra e
transmite sensações, não percepções, e até o reconhecimento de uma única cor depende de processos cerebrais complexos,
como por exemplo, inferência e memória. E primeiro lugar e acima de tudo, portanto, ‘cor’ é uma questão de psicologia”. (Gage,
2012: X)
Embora a origem dos estudos da cor possa estar em outros ramos como a química que também teve início na alquimia, desenvolvida pela física, praticada pelos artistas, sentida fisiologicamente, inicia-se também valiosos estudos que hoje abrem perspectivas sustentáveis na psicologia com mergulho profundo no inconsciente, e aqui, incluo o olhar mitológico, como sugerido
pela psicologia arquetípica. Arquetipicamente falando, faço um recorte dando todo o reconhecimento ao preto, com Hades:
Hades, além de ser um deus das profundezas e invisível, é também a terra dos mortos. Muitos o vê apenas por um lado negativo,
outros incluem também a visão de força criativa e transformação. É uma entidade arcaica de fertilidade ctônica. Não é ele quem
traz a morte, temos outros deuses para este fim, mas ele recebe seus muitos convidados, eu, você e todos os mortais, sem exceção.
Não julga, nem pune, todos recebem as mesmas boas-vindas. Ele rapta Perséfone, a única e linda filha querida de Deméter, que
1. TURNER, V. (1967), The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. Ítaca: Cornell University Press, p. 90.
2. McGuire, W. and R. F. C. Hull. (1952/1977), eds C. G. Jung Speaking: Interviews and Encounters. Princeton: Princeton University Press, p. 228.
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estava colhendo flores. Perséfone, nos corcéis negros de Hades, viaja para o submundo nos braços de Hades, talvez em óh com
a beleza mineral do submundo. Ele, talvez já apaixonado, tendo sido alvo da flecha de Eros, que é guiado por Afrodite, agora com
sua perse, um turbilhão de intenso azul que se faz púrpura em sua própria negritude. Apesar de Deméter procurar Perséfone em
todos os cantos, não a encontra. Entra em depressão, fica paralisada, confusa, não se reconhece como deusa, busca subterfúgios.
Claramente ela é também raptada na alma, chora tanto que ameaça desertificar a Terra com suas lágrimas salgadas. Perséfone
reina no mundo dos invisíveis e é a rainha dos sonhos. Tendo digerido a romã no reino dos mortos, adquire um conhecimento que
não a permite estar no mundo dos vivos sempre. Pelo menos um terço do ano ela precisará estar em Hades, em profundo engajamento com este mundo mais interior, onde a noite encontra o dia, com o deus absconditus, absolutamente presente. A negociação
de Perséfone para passar apenas um terço do tempo em Hades, se dá quando Deméter recupera suas forças femininas e negocia
com Zeus, tendo também a ajuda de sua mãe, Réa. O retorno de Perséfone à mãe é tão precioso, que todas as cores sorriem, é
primavera. Na alquimia, é a aproximação da coniunctio3, o ápice da opus.
Fiquemos com Hades neste artigo, com o preto. Assim como Hades, o preto tem um supremacia sobre todas as cores. Ele dissolve, extingue, rapta todas as cores, quebra paradigmas, sedutoramente desconstrói, corrompe, subverte, enegrece, inflexível,
talvez seja intolerável, enluta. O preto, assim como Hades, é misterioso.
Na alquimia, o nigredo, o negrume. O trabalho alquímico pode acontecer iniciando-se por qualquer uma das fases. Em muitas
inscrições alquímicas, percebe-se a recorrência dos aspectos simbólicos da nigredo em outras fases e suas respectivas cores.
Apesar de não dever ser, necessariamente, a primeira das fases, demonstra sempre ser uma iniciação, tão profundos são seus
aspectos, talvez a mais difícil das fases. Há vários chamados que me convidaram para iniciar estas reflexões. Uma delas: “Das
três, o preto tem uma importância especial, como a base da obra, e até mesmo entra na formação da palavra ‘alquimia’. A raiz
khem refere-se ao Egito como a terra preta, ou terra do solo preto, e a arte da alquimia era chamada de ciência ou arte ‘negra’.
A tradição alquímica ocidental deita suas raízes na techne egípcia do embalsamento, do tingimento de tecidos, da joalheria e
da cosmética.” (Hillman, 2011, p. 131)
A fase nigredo abarca todos os conceitos conhecidos culturalmente em relação à cor preta, como caótico, depressivo, confuso,
ctônico, perigoso, cheio de sombras e misterioso. E o modus operandi da nigredo se dá de forma recorrente nas operações da
mortificatio (experiência da morte) e putrefactio (putrefação, decomposição), com intensas imagens arquetípicas de transformação, muitas vezes e, objetivamente, com a abordagem da morte.
Revisito as obras de Ad Reinhardt, Anseln Kiefer, Max Ernst, Maurits Escher, Mark Rothko, Pierre Soulage. Parece-me que são
os artistas, que além de manter a alquimia viva através das pinturas, músicas e literatura, nos trazem também o aspecto luminoso da escuridão do preto, razão pela qual escolhi o título deste artigo, lumen naturae – luz escura da natureza.
O preto enquanto luz é ainda uma idéia cheia de paradoxos e necessita mais investigações, segundo John Gage: “O conceito
de preto como cor (não simplesmente como escurecimento) tem sido debatido em círculos de pintores desde o Renascimento,
e tinha sido mais ou menos aceito até o final do século XIX. Entre os contemporâneos de Matisse, o pintor bem conceituado
em teoria, como Malevich, pôde até interpretar as linhas de absorção de Fraunhofer (linha em certos comprimentos de onda
onde a radiação é absorvida por elementos na atmosfera) como evidência de que havia preto (também como branco, a soma
de todas as cores da luz) no próprio espectro. Mas a noção do preto como uma luz é tão novo, tão paradoxal e tão radical que
solicita um exame mais circunstancial.” (Gage, 2006: 234, tradução nossa)
Mesmo sendo renegado o preto como uma não-cor, e a alquimia não sendo mencionada como fonte de estudos nas teorias da
cor, é realmente surpreendente encontrar tantos círculos de cores que incluem o preto4. E também é surpreendente ver Matisse
listando entre suas cores na paleta, o preto, escrevendo inclusive em uma nota, que “o preto é uma cor em seu próprio direito.”
(Gage, 1999: 229, tradução nossa). Gage nos conta que Matisse, juntamente com Pissaro, reconhece que Manet “faz luz com
preto” e no seu The Dinner Table, diz “ser impossível criar luz com o branco”. E deixou isso bem claro com sua obra Gourds,
escrevendo que “comecei a usar preto puro como uma cor de luz e não como uma cor da escuridão”. Não menos surpreendente
é a obra French Window – Collioure, pintada no outono de 1914 com sensualidade, emoção, tridimensionalidade e até mesmo
sombras de árvores ao fundo vistas da janela aberta para a noite escura. Tudo isso me faz lembrar Carl Gustav Jung.
Ainda com John Gage: “Aqui, com a adição de um meio altamente reflexivo, o preto pode ter radiância ou brilho; mas foi na pintura francesa moderna que Matisse detectou que mesmo o preto mate, como no seu sol preto em Verve, não era simplesmente
usado como uma cor, mas especificamente como uma cor de luz.” (idem, 230, tradução nossa)
O sol negro é recorrente na alquimia. Stanton Marlan, em sua bela obra The Black Sun – The Alchemy and Art of Darkness: “O
sol preto é um paradoxo. É mais negro do que preto, mas também brilha com uma luminescência escura que abre o caminho
para alguns dos aspectos mais luminosos da vida psíquica. Procura um milagre de percepção no coração.” (Marlan, 2005: 5,
tradução nossa).

3. Apesar de não haver um número exato das operações alquímicas, sete principais operações compõem as transformações: calcinatio, solutio, coagulatio, sublimatio, mortificatio, separatio e coniunctio. Edward F. Edinger em Anatomia da Psique, detalha cada operação e seus símbolos fornecendo categorias básicas
para a compreensão da vida da psique para a constituição da individuação.
4. Disponível em: https://publicdomainreview.org/collections/colour-wheels-charts-and-tables-through-history/ Acesso 21 jun. 2017.
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Outros pintores também se dedicaram ao sol niger. Max Ernst pinta seu Black Sun em azul e amarelo, que para mim, arquetipicamente falando é Perséfone e Deméter respectivamente, tendo como referência “duas propriedades da alquimia polarizadas,
Philosophic Sulphur e Philosophic Mercury, polarizando os aspectos masculinos e femininos da matéria como o Rei e a Rainha,
ou o sol e lua”5. Para Pierre Soulages, “o preto não é o fim, mas o ponto inicial para o sutil, quase inexplicável, luz”. (Marlon,
2005: 90). Anselm Kiefer pintou sua Nigredo em 1984, estampando a devastação da terra com suas feridas deixadas pela II
Guerra Mundial, ano em que ele nasceu e, em 1997, sua obra The Renowned Orders of the Night, me faz calar com a grandiosidade diante o universo negro e nossa pequenez em solitude com o céu acima e seu manto de estrelas. Alguns o chama de “O
Alquimista”, querido Kiefer, que também se dedicou ao sol niger na obra The Starred Heaven (1980).
Edinger, nos apresenta alguns trechos selecionados de diferentes textos alquímicos sobre o preto:
Aquilo que não torna negro não torna branco, porque a negrura é o começo da brancura, bem como um indício de putrefação e de
alteração, e de que o corpo agora se acha penetrado e mortificado.6
Ó feliz portal da negrura, exclama o sábio, que é a passagem para essa mudança tão gloriosa. Estude, pois, todo aquele que se
aplicar a essa Arte, com o objetivo exclusivo de conhecer seu segredo, porque conhecê-lo é conhecer tudo, mas ignorá-lo é a
tudo ignorar. Porque a putrefação precede a geração de toda forma nova da existência7.
A putrefação tem tamanha eficácia que anula a velha natureza, transmuta todas as coisas numa nova natureza, e gera outro fruto
novo. Todas as coisas vivas nela morrem, todas as coisas mortas decaem, e depois todas essas coisas mortas, recuperam a vida.
A putrefação retira a acridez de todos os espíritos corrosivos do sal, tornando-os suaves e doces.8 (Edinger, 1985: 166)
Do negrume nasce a luz. É preciso ainda dizer que da semente mais querida de Deméter, nasce a primavera, mas que antes,
deve descer ao reino da escuridão por pelo menos um terço do ano para germinar, assim como nós, dormimos um terço do
dia, oxalá se dedicarmos aos sonhos, à revitalidade do sono para o esplendor do dia? Semear inclusive o ouro, frequente na
alquimia como corpus solis, a consciência, para multiplicar-se, tarefa diária de todos os mortais, semear, apodrecer e tornar-se
vivo, morrer e transformar-se? Há como passar por uma experiência de morte, seja um rapto na consciência, uma depressão,
uma queda, uma perda, sem tornar consciente o que antes estava inconsciente? Algo novo emerge? Algum novo aprendizado?
Para James Hillman, o arquétipo do Renascimento e de todos os renascimentos psicológicos são de Hades. Mesmo se não
conhecida, nomeada, sentida ou vista, uma vez que ele é invisível. Também talvez não esteja tão distante do mundo superior,
uma vez Hades e Zeus são mais que irmãos, são partes do mesmo universo, um visto pela sombra e o outro visto pela luz. Tem
o mesmo animal como atributo representativo, a águia.
Creio que a ciência “Branca”, tão iluminada, ainda não alcançou e tampouco entendeu a linguagem metafórica da alquimia
intitulando-a de pseudo-ciência, coisa de “mágicos e charlatões”. Quer pela “ciência” não obter dados “racionais” na linguagem
alquímica, quer por não querer de fato assumir o pavor caótico e a magia sugerida pelo próprio preto, nosso inconsciente invisível, sensivelmente coletivo. Ciência, esse substantivo feminino enquanto conhecimento atento e aprofundado via observação,
identificação, pesquisa metódica e explicação. Todas qualidades pertencentes à alquimia, sendo que este último, a explicação,
necessariamente, ave!, teve que ser guardada por imagens com breves e complexas explicações, justamente para salvar os fenômenos e não cair no literalismo e ser direcionado erroneamente. Em se tratando aqui da fase nigredo, do nosso preto abismal
e magnânimo lumen naturae, Mircea Eliade amplifica e nos diz: “… a dissolução e a reintegração do caos é uma operação que,
seja qual for o seu contexto, apresenta pelo menos duas significações solidárias: cosmológica e iniciatória. Toda ‘morte’ é ao
mesmo tempo uma reintegração da Noite cósmica, do Caos pré-cosmológico, em múltiplos níveis, as trevas exprimem sempre
a dissolução das Formas, o retorno à fase seminal da existência. Toda ‘criação’, todo aparecimento das Formas ou, em outro
contexto, todo acesso a um nível transcendente, exprime-se por um símbolo cosmológico.” (Eliade, 1979: 120)
Revisando a obra Mysterium Conunctionis, de Carl Gustav Jung que dedicou dez anos de sua vida aos estudos alquímicos, encontro que é pelo confrontamento nos opostos, no dualismo de quente/frio, húmido/seco, claro/escuro, inferior/superior, céu/
terra, espírito/corpo, bom/mal, masculino/feminino, ativo/passivo, um atraindo o outro em dinâmicas e aceitações da psique nas
experiências, que a consciência torna-se viva. Tarefa árdua ter consciência da própria sombra, de reconhecer a morte em vida,
ou melhor, de aprender a morrer várias vezes. Leio o primeiro parágrafo e reconheço: “os fatores que se juntam na coniunctio são
concebidos como opostos, enfrentando uns aos outros em inimizade ou se atraindo em amor.” (Jung, 2005: par. 525)
Ainda que Isaac Newton, que bebeu dos ensinamentos alquímicos, tenha feito a luz passar por um prisma para fazer sofrer (um
movimento da nigredo!) a decomposição (outro termo da alquimia) das frequências que levam as cores do arco-íris, deixou-se
contaminar pelo contexto cultural em que viveu, ficando mais comprometido com o avanço do heliocentrismo e racionalismo.
5. M. E. Warlick. (2001), Max Ernst and Alchemy: A Magician in Search of Myth. Austin: University of Texas Press, p. 1.
6. The Lives of the Alchemystical Philosophers, Londres: John M. Watkins, 1955, p. 145.
7. Comentário a “The Golden Treatise of Hermes”, citado em Atwood, M. A. Hermetic Philosophy and Alchemy, 1850. Reeditado. Nova York: The Julian Press,
1960, p. 126s.
8. Paracelso. (1967), Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus. Organizado e traduzido por A. E. Waite. New Hyde Park, Nova York: University of
Books, p. 153.
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Assim, parece-me que a “inteligência” venceu e esquecemos premissas básicas da alquimia: “Dissolve a matéria em sua própria água”. A nigredo se dissolve na água pela operação solutio, e na sua forma natural, o arco-iris. Veio o prisma ao invés da
humidade, tão familiar à Afrodite, personificação da beleza e do amor. Cisão já intolerável. Junto com Hillman, clamo pela visão
pós-newtoniana incluindo o lumen naturae. Jung, sempre atento e atual, nos alerta sobre a univocidade da “razão”, tão bem
conhecida e comprovada tragicamente, ferozmente: “É amargo, na verdade, ter de reconhecer – por trás de seus ideais tendentes para as alturas, por trás de suas convicções parciais e frequentemente pertinazes, mas por isso tanto mais acariciadas, e
por trás de suas reinvindicações orgulhosas e heróicas - apenas egoísmo crasso, veleidades infantis e apegos de comodismo.
Essa correção penosa e essa relativização formam uma etapa inevitável em qualquer processo terapêutico. Como dizem os
alquimistas, o processo começa pela nigredo ou a produz como condição prévia da síntese, pois jamais podem ser unidos os
opostos que não estiverem constelados ou trazidos à consciência […] A escuridão também pode engoli-lo, principalmente se
encontrar parceiros da mesma opinião. […] Trata-se de um mundo, de cuja perda trágica o homem moderno se ressente por
representar ela um déficit em sua formação. Em sua forma histórica, esse mundo está irremediavelmente perdido para ele.
Essa perda já produziu milhões de empobrecidos espiritualmente e os obrigou a empregar sucedâneos tão lamentáveis quanto
perigosos, para que a história de nosso tempo fornece provas aterradoras.” (Jung, 1985: 249)
Finalizo com a imagem alquímica, líquida e húmida com o arco-íris para nos dissolvermos com a radiância poética de William
Blake, e já com inspirações para um próximo artigo, Perse – Unio Mentalis, antes de alcançar o branco na albedo, o intermediário
azul, Perséfone, a que vive nos dois reinos. Sempre: cultivar beleza no mundo, premissa da psicologia arquetípica, esse in anima.
Figura IV: Moon-Ark, tailpiece de William Blake para Jacob Bryant. Bryant, J. A New System or An Analysis of Ancient Mythology:
wherein an attempt is made to divest tradition of fable; and to reduce the truth to its original purity… Londres: 1774-1976.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar a poética visual da narrativa fílmica Time (Shigan) (2006), do cineasta sul-coreano
Kim Ki Duk. A pesquisa tem como foco o estudo da construção de corpos que permeiam a narrativa fílmica híbrida Time
(Shigan), sejam estes corpos imagéticos, corpos simbólicos ou corpos orgânicos. Portanto, para o estudo da poética visual,
destacam-se os seguintes elementos norteadores: corpo, olhar, Intertextualidade, hibridez e elementos transmídia. A pesquisa
será conduzida a partir do corpus teórico composto por Estudos de Mídias (Claus Clüver), Antropologia (Massimo Canevacci)
e Psicanálise (Jacques Lacan).
Palavras-chave: Poéticas Visuais; Cultura; Corpo; Cinema Sul-coreano Contemporâneo; Kim Ki Duk.
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo investigar a poética visual da narrativa fílmica Time (Shigan) (2006) a partir da questão da
construção de corpos imagéticos, simbólicos e orgânicos na contemporaneidade. O cineasta sul-coreano Kim Ki Duk explora
em Time (Shigan) a produção de uma narrativa marcadamente híbrida que lança o espectador para a multiplicidade de imagens, materialidades de corpos, recortes no espaço-tempo e labirínticas imagens. Diante dessa tessitura da narrativa, cabe ler
a poética visual de Time (Shigan) através de seus jogos entre olhares, corpos, textos e hibridez.
Time (Shigan) narra a história de um casal, Seh-Hee e Ji-Woo, que enfrenta a ameaçadora força do tempo resultará em um
desgaste na relação de dois anos. Seh-Hee acredita que a forma de capturar o olhar de seu namorado Ji-Woo seria transformando sua imagem, ou seja, alterar seu rosto via procedimento de cirurgia plástica. E, dessa forma, a jovem procura, através
de tentativas via cirurgia plástica, construir novas imagens e novas personas. Entretanto, jamais consegue jamais alcançar
a imagem ideal tão desejada. A protagonista Seh-Hee constrói novos rostos e nomes: após a primeira cirurgia nomeia-se
Sae-Hee e, após a segunda cirurgia Sae-Hee/Seh-Hee. Este movimento contínuo de procedimentos cirúrgicos nomeio como o
aprisionamento no labirinto dos corpos.
A narrativa fílmica Time (Shigan) apresenta em sua trama um jogo de imagens, um jogo de construção de corpos imagéticos e simbólicos. Os dois principais movimentos são a narrativa nodal que apresenta a personagem Seh-Hee na busca da
imagem desejada via procedimentos cirúrgicos e pelas narrativas paralelas ou corpos estranhos/corpos narrativos dentro
da narrativa principal. Portanto, pretendo explorar no presente artigo a poética visual da narrativa fílmica Time (Shigan)
a partir de dois eixos: a construção de corpos orgânicos e simbólicos e a hibridez da narrativa através dos trânsitos dos
corpos estranhos.
2. KIM KI DUK: O AUTOR DA NARRATIVA FÍLMICA TIME (SHIGAN)
O cineasta sul-coreano Kim Ki Duk1, autor da narrativa fílmica Time (Shigan), atua, muitas vezes, na construção de suas narrativas como diretor, roteirista, produtor e editor. Intitulado pela crítica como um diretor peculiar, Kim Ki Duk é reconhecido tanto
na Coreia do Sul como internacionalmente. De acordo com a crítica Hye Seung Chung, o traço especial de cineasta Kim Ki Duk
se deve à sua formação autodidata como diretor e roteirista:
As a self-trained visual artist with little formal training in filmmaking, Kim Ki Duk is a distinctive talent in world cinema,
someone whose oeuvre spills over with painterly landscapes— from placid lakes and sunbleached seashores to mist-shrouded mountains and windswept fields. Yet those sometimes serene evocations of the natural world contrast sharply with the
agitated mental state of his films’ anguished characters. Exposing the dark underbelly of Korean society and training an
unforgiving lens on the actual as well as imagined spaces where criminal activities proliferate and corruption or vice is a fact
of life, Kim’s cinema simultaneously respects and deconstructs conventional codes of realism through the incorporation of
metaphysical elements and fantasy sequences (CHUNG, 2012, p.2).

1. Filmografia de Kim Ki Duk:Geumul (2016); Stop (Seu-top ) (2015); One on One (2014); Moebius (2013); Pietá (Pieta) (2012); Amen, (2011); Arirang (2011);
Dream (Bi-mong) (2008); Breath (Soom) (2007); Time (Shigan) (2006); The bowl (Hwal) (2005); 3-iron (Bin-jip) (2004); Samaritan girl (Samaria) (2004); Spring,
Summer, Fall, Winter… and Spring (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom) (2003); The coast guard (Hae anseon) (2002); Bad guy (Nabbeun namja) (2001);
Address Unknown (Suchwiin bulmyeong) (2001); Real fiction (Shilje sanghwang) (2000); The Isle (Seom) (2000); Birdcage Inn (Paran daemun) (1998); Wild
Animals (Yasaeng dongmul bohoguyeog) (1997); Crocodile (Ag-o) (1996).
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De acordo com o crítico de cinema Tony Rayns, Kim Ki Duk possui uma habilidade peculiar ao trabalhar as imagens em seus
filmes, usando-as para cristalizar ideias. Em uma entrevista à Kim So-Hee2, Kim Ki Duk declara que desenvolve seus filmes a
partir de uma imagem específica, embora ressalte que a existência de tais imagens num filme podem ser apenas um fragmento
e jamais uma totalidade. Dessa forma, a partir de constantes jogos de imagens, Kim explora temas como o silêncio, a fronteira
entre o real e a ficção e a violência em uma tentativa de problematizar e compreender a existência humana.
A narrativa fílmica Time (Shigan) de Kim Ki Duk é uma narrativa de natureza e constituição híbrida. Marcada por elementos
imagéticos e verbais, cabe analisar as tessituras da narrativa, ou seja, buscar uma aproximação teórica e prática que leve em
conta o caráter híbrido desse objeto. Portanto, ao eleger o termo narrativa fílmica e negar o termo ‘filme’, destaco a natureza
híbrida do objeto em questão e, dessa forma, aproximo-o do campo da literatura. Ou seja, a narrativa fílmica é tecida não somente por palavras mas também por imagens. Sendo essas imagens construídas po duas condições: 1. dispostas em um tempo e em um movimento; 2. são imagens que constroem e também são construídas a partir do verbal. Logo, o termo narrativa
fílmica destaca a narrativa como um ser híbrido, aquele ser que carrega em sua corporeidade elementos tanto verbais quanto
imagéticos com tempos, espaços e criação de imagens, os quais proporcionam jogos de significantes― verbais e imagéticos.
3. A HIBRIDEZ E O OLHAR: O(S) CORPO(S) ESTRANHO(S)
Partindo da noção de hibridez que caracteriza a narrativa fílmica Time (Shigan), ou seja, a heterogeneidade de textos que compõem a obra, será destacada a presença e a atuação de elementos importantes para a narrativa, tais como fotografias, vídeo
e texto verbal. Sobre esses elementos serão analisadas as relações traçadas com a grande narrativa, ou, em outras palavras,
o texto narrativo fílmico a partir dos conceitos de mídias e relações transmidiáticas, do teórico comparatista Claus Clüver e
do conceito de atrator do antropólogo Massimo Canevacci, além de questões acerca da interdisciplinaridade. Portanto, estabeleço as seguintes questões para conduzir o estudo: O que são essas imagens? Como as imagens (mídias) atuam na rede da
narrativa fílmica? Como é o olhar? O que há por trás desses elementos visuais/corpos estranhos?
Considerando o híbrido objeto Time (Shigan), pretendo estabelecer uma análise que explora os labirintos imagéticos a partir
das mídias que pontuam a narrativa fílmica através da materialidade imagética como se fossem corpos estranhos dentro da
narrativa fílmica. Dessa forma, ao olhar mais atentamente para esses corpos estranhos narrativos, constata-se que são mídias,
em diversas materialidades— fotografias, vídeos e texto. As mídias permeiam a narrativa fílmica e realizam o processo de
relação transmidiática amplificando os deslizamentos de significados na narrativa. Diante da presença sintomática de corpos
narrativos estranhos dentro da narrativa fílmica, torna-se necessário colocar algumas questões: O que são esses elementos
imagéticos (mídias)? Como as relações transmidiáticas atuam na rede significante da narrativa fílmica? Como se configura o
olhar e qual é o poder que ele desempenha?
Para refletir sobre a presença de mídias e relações transmidiáticas na híbrida narrativa fílmica Time (Shigan), utilizo a concepção de Claus Clüver, pesquisador e teórico comparativista que se dedica aos Estudos Interartes. No artigo “Inter textus / Inter
artes / Inter media” (2006), Clüver, define o texto híbrido como um texto que apresenta várias formas mistas. O teórico declara
que no texto híbrido os “elementos verbais, visuais, auditivos, cinéticos e performativos agem conjuntamente” (p.19). O teórico
inicia a discussão apresentando duas concepções distintas de mídia. Primeiramente, o teórico cita a noção apresentada pelos
teóricos Rainer Bohn, Eggo Müller e Rainer Ruppert em 1988, a qual foi defendida por Jürgen Müller na obra Intermidialidade:
formas de comunicação cultural moderna, sendo mídia
(…) aquilo que transmite para, e entre seres humanos um signo (ou um complexo sígnico repleto de significado com o auxílio
de transmissores apropriados, podendo até mesmo vencer distâncias temporais e/ou espaciais (BOHN, MÜLLER; RUPPERT
Die Wirklichkeit, p.10; Apud MÜLLER. Intermidialität, p. 81 In CLÜVER, 2006, p.24).

Opondo-se a tal concepção de mídia como transmissor de signos ou complexos sígnicos, Clüver lança na discussão sobre os
Estudos Intermidiáticos a concepção de mídia elaborada pelo teórico Werner Wolf (1999) publicada na obra The Musicalization
of Fiction, na qual mídia é definida como
Um meio de comunicação convencionalmente distinto, especificado não só por canais (ou um canal) de comunicação
particular(es) mas também pelo uso de um ou mais sistemas semióticos que servem para transmitir mensagens culturais
(WOLF Apud CLÜVER, 2006, p.34).

A partir do momento em que o pesquisador assume a concepção de mídia como um meio de comunicação caracterizado pelo
uso de múltiplos sistemas semióticos, conforme o conceito apresentado por W. Wolf, inevitavelmente distancia-se do conceito
formulado por R. Bohn, E. Müller e R. Ruppert, uma vez que para estes a mídia apenas desempenhava o papel de transmissor
de signos. Logo, o conceito de mídia que será empregado na minha pesquisa é o conceito de W. Wolf.
Diante dessa multiplicidade de sistemas semióticos, torna-se pertinente o estudo das múltiplas relações que são possíveis
pelos contatos e trânsitos entre as mídias. Claus Clüver elabora um quadro que detalha diversas espécies de relações midiáti2. Kim Ki Duk: I guess I have a tendency to develop my films around a specific image. For example, when I want to suggest to people that they should ‘be good’.
I try to express the inexpressible feeling of happiness instead of referring to specific dialogue or narrative. However, I am also aware that images in a film can
only be a fragment of a larger picture. It is true that some have commented on a few shots in my films as extraordinary images: however, I still feel that I have
not reached a point where I can consider these images to be satisfactory. Besides, I’m not fit for words. (CHUNG, 2012, p.130).
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cas, as quais podem ser sintetizadas pelos tipos de relação que as fundam/norteiam: Relações transmidiáticas (transposição),
Discurso multimídia (justaposição), Discurso mixmídia (combinação) e Discurso intermídia (união/fusão). No estudo da narrativa fílmica de Time (Shigan), as relações traçadas pelas mídias fotografia e vídeo foram classificadas como relações transmidiáticas, uma vez que as mídias fotografia e vídeo possuem carga de semanticidade positiva. Nas relações transmidiáticas
os elementos podem ser separados da narrativa fílmica e não acarretam em efeito negativo na sua semanticidade, pois elas
possuem coerência/ auto-suficiência como elementos textuais, assim como também apresentam caráter de politextualidade—
ou seja, a presença de vários textos com sentido próprio que estabelecem relações entre si. Entretanto, as mídias presentes na
narrativa de Time (Shigan) não apresentam as categorias de produção simultânea nem recepção simultânea, já que as mídias
podem ser separadas e ainda manterem a semanticidade.
Para a análise dos labirintos narrativos tecidos pelas mídias tessitura imagética da narrativa fílmica Time (Shigan), aponto
cinco relações transmidiáticas que serão apresentadas de acordo com a ordem cronológica na narrativa: 1. Cenas reais de
processo de cirurgia plástica (Cena 51s); 2. Fotos dos personagens Seh-Hee e Ji-Woo (Cenas 11min22s); 3. Cenas do filme
Casa Vazia (Bin Jip) de Kim Ki Duk (Cenas 11min 29s e 17min 44s); 4. Foto de Seh-Hee utilizada como máscara por Sae-Hee/
Seh-Hee (Cenas 1h02min23s e 1h3min 42s) e 5. Foto de Sae-Hee no porta-retrato tanto nas cenas inicial e final (Cenas 2min
e 1h35min 41s).
Figura 1: Objeto estranho 1- Vídeo de um processo de cirurgia plástica real (Cena 51s).

A narrativa fílmica Time (Shigan) tem como início um objeto estranho, violento e chocante para muitos espectadores: um vídeo
de uma cirurgia plástica real. O espectador é lançado para um jogo de imagens em que se sucedem marcações, cortes com
bisturi, sangue, próteses, tesouras, fios que costuram e, por final gazes ensanguentadas e o produto final do procedimento
cirúrgico. Qual é o objetivo da violência dessas imagens? A construção desse corpo novo através da cirurgia plástica real prenuncia a construção de corpos na narrativa fílmica Time (Shigan).
Figura 2: Objeto estranho 2- Fotos dos personagens Seh-Hee e Ji-Woo (Cena 11min22s)

As fotografias na narrativa Time (Shigan) atuam como elementos imagéticos que ilustram uma narrativa do passado e os movimentos de fuga e o retorno em momentos diferentes da narrativa. Na cena 11min22s, na casa de Ji-Woo há uma fotografia
dele com sua namorada Seh-Hee, imagem que ilustra o passado feliz do relacionamento deles. Já na cena 13min 42s, Seh-Hee
também procura essas fotografias que retratavam um passado feliz com Ji-Woo. Entretanto, ela não contempla a imagem para
ter acesso à lembrança feliz, mas sim retorna às fotografias para construir o seu ritual de transição. Seh-Hee espalha as fotos
pelo chão e, após, caminha sobre elas. Caminho de purificação. Cada passo dado pelo personagem sobre as fotografias é um
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passo que a faz estar cada vez estar mais distante do presente infeliz e a faz sentir estar mais perto do futuro (possível) feliz.
Distanciar-se do passado, uma fuga do passado. Seh-Hee se despede de seu passado e de seu presente traçando etapas de
um ritual: elementos visuais incinerados — o fogo, então, atua como o purificador e o agente capaz de fazer com que aquela
felicidade do passado possa ser difundida também para o futuro e o novo corpo desejado.
Logo, a fotografia presente na narrativa de Time (Shigan) como uma mídia— ou elemento estranho, atua de forma única: a
fotografia é o elemento que narra o passado, assim como também é o elemento principal do ritual de purificação, pois através
desse ritual Seh-Hee pôde se despedir de seu passado, da forma de sua materialidade corpórea e de seu nome, construindo um
novo rosto através de procedimentos irreversíveis e radicais de cirurgia plástica estética, uma transformação que ela acredita
que irá levá-la para uma nova vida mais feliz.
Figura 3: Objeto estranho 3. Cenas do filme Casa Vazia (Bin Jip)- (Cena 11min 29s).

A presença das cenas do filme Casa Vazia (Bin Jip) (2004) de Kim Ki Duk atuam de forma provocativa na narrativa de Time
(Shigan), uma vez que será a partir deste elemento estranho/mídia que surge o questionamento: o que é real e o que é
ficção? Se há dentro da narrativa ficcional uma outra narrativa ficcional que faz parte do mundo do espectador, logo o que
seria a narrativa de ficção? Seria o filme Time (Shigan) uma narrativa ficcional ou uma narrativa real? Se Ji-Woo é o editor
do filme Casa Vazia (Bin Jip), logo a narrativa Time (Shigan) seria real também? O limiar entre a ficção e a realidade é um
tema muito explorado pelo cineasta Kim Ki Duk em suas obras. Destaco a cena 17min 44s, cena final da narrativa fílmica
Casa Vazia (Bin Jip) e que atua como um elemento transmidiático na narrativa fílmica Time (Shigan). É possível identificar
o seguinte texto no imagem/plano: “It’s hard to tell that world We live in is either a reality or a dream”, texto esta que encerra
a narrativa de Casa Vazia (Bin Jip) e reforça a dúvida sobre a ficção e a realidade apresentada na obra fílmica. Portanto,
se há um texto que instiga a instabilidade sobre o que é real dentro de uma narrativa fílmica que, por sinal, também é uma
narrativa dentro de outra narrativa, logo, essa narrativa também questiona os limites entre o que é real o que é ficção na
construção da narrativa fílmica Time (Shigan).
Figura 4: Objeto estranho 4- Foto de Seh-Hee como máscara de Sae-Hee (Cena 1h3min). 42s

A fotografia também pode servir como elemento de resgate do passado. Sae-Hee/ Seh-Hee utiliza uma máscara com uma foto
antiga de Seh-Hee, pois a partir dessa imagem ela pode resgatar os vestígios do passado e revelar a sua verdadeira identidade
para o seu amado Ji-Woo. A fotografia, então, assume o papel de ser o único rastro de sua antiga identidade/rosto/significante.
Como Sae-Hee pode revelar a Ji-Woo que ela é a namorada do passado, Seh-Hee? Apenas é possível através da fotografia, o
recurso imagético transmidiático.
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Figura 5: Objeto estranho 5- Foto de Seh-Hee no porta-retrato na cena inicial – final (Cena 2min e 1h35min41s).

Um detalhe peculiar da narrativa fílmica Time (Shigan) é a circularidade construída pelas cenas inicial e final. A cena inicial
da narrativa (2min) mostra Seh-Hee (세희) colidindo acidentalmente com uma mulher que saía de uma clínica de cirurgia
plástica. Essa mulher está usando óculos escuro e uma máscara cirúrgica e está segurando um retrato, o retrato de Sae-Hee/
Seh-Hee 1 (새희 1). Já nesta cena está configurado o primeiro labirinto da narrativa: há uma personagem, Seh-Hee (세희),
que está dividida em três personas ou três significantes, Seh-Hee (세희), Sae-Hee/Seh-Hee 1 (새희) 1 e Sae-Hee/Seh-Hee
2 (새희 2). Esta cena labiríntica corresponde ao mesmo tempo à primeira cena (2min) da narrativa do filme e à última cena
(1h35min41s). Portanto, uma vez esclarecidos os significantes de Seh-Hee, apresento a anterior descrição da cena de forma
retextualizada descrevo a cena: A narrativa inicia com Seh-Hee (세희) colidindo acidentalmente com uma mulher, Sae-Hee/
Seh-Hee 2 (새희 2), uma mulher que saía de uma clínica de cirurgia plástica. Essa mulher está usando óculos escuro e máscara
cirúrgica e está segurando um retrato, o retrato de Sae-Hee/Seh-Hee 1 (새희 1).
A fotografia de Sae-Hee/Seh-Hee1 (새희 1) é um elemento estranho/mídia que denuncia a presença da ausência. Ela já não
pode mais estar presente na narrativa fílmica através de imagens, logo, será necessário o uso do recurso transmidiático para
fazer com que Sae-Hee/Seh-Hee 1 (새희 1) esteja presente na narrativa fílmica já que ela já não existe mais como matéria,
pois o seu rosto foi apagado, tendo sido este sobreposto ao rosto de Sae-Hee/Seh-Hee 2 (새희 2) (새희), na segunda cirurgia
realizada. Sendo assim, a fotografia atua como um elemento vestígio, marca, traço de uma existência corpórea e identitária anterior. Considerando que este traço/vestígio representa um apagamento, não será possível que ele se materialize mais através
do tecido fílmico, mas somente através de uma outra constituição, uma outra matéria, ou seja, através da mídia, de um corpo
estranho dentro da narrativa fílmica a que ele pertencera.
O que há por trás dos corpos estranhos? A análise realizada da narrativa Time (Shigan) destaca o caráter híbrido e fragmentário da narrativa fílmica, uma vez que ela é tecida por elementos imagéticos intercalados por fragmentos, elementos externos/
elementos estranhos que estão disposicionados de tal forma que esse jogo entre os textos e imagens atue como a responsável
pela semanticidade e pela linearidade narrativa. Os nomeados objetos estranhos— fotografias, vídeos e texto estão presentes
na narrativa para apontar a existência de algo que está além da primeira superfície da narrativa fílmica. Então, o que é esse
algo, esse elemento velado? O que está por trás dos corpos estranhos protagonistas das relações transmidiáticas? Por trás
desses corpos estranhos está o olhar e a captura deste.
Então, que olhar é esse? A presença dos corpos estranhos/mídias ao longo da narrativa fílmica de Time (Shigan) conduz o
olhar do espectador para o estranhamento. Conforme foi descrito anteriormente, esses corpos estranhos são marcados pela
violência de signos, jogos de significantes, os quais provocam, principalmente, o desconforto a partir da instabilidade das noções de real e ficção. Dessa forma, será nesse movimento labiríntico de violência de signos e de deslizamentos de significantes
que o olhar do espectador é construído. Não resta ao espectador outro movimento a não ser fixar seu olhar nesses elementos—
estando o olhar, então, sob efeito do atrator.
Massimo Canevacci, antropólogo italiano, desenvolve conceitos sobre atrator em sua obra “Fetichismos Visuais: corpos erópticos e metrópole comunicacional” (2008). O autor, ao refletir sobre o conceito olhar, Canevacci, cria o conceito atrator
(…)O atrator se relaciona àquele comportamento altamente dinâmico do olhar contemporâneo que — independentemente do
ponto de observação— tende a convergir na direção de um outro ponto: este ponto é o atrator. Um exemplo clássico pode ser
utilizado para descrever um atrator é uma bolinha que rola sobre um plano. A bolinha é a pupila. Devido ao atrito, o movimento da bolinha tenderá a convergir sempre para uma situação na qual a velocidade é nula. Isto é o atrator: o movimento zero.
Então, quando o movimento é zero significa que o olho— que está distraidamente rolando sobre os panoramas visuais— é
atraído por um código que paralisa a sua retina. O olhar se fixa graças à potência de um atrator (2008, p.40).

Os corpos estranhos/mídias na narrativa fílmica Time (Shigan) atuam como atratores. O olhar do espectador é capturado por
estes elementos ou fragmentos simbólicos. De acordo com a descrição de Canevacci, os fragmentos simbólicos “atravessam
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os modos perceptíveis de um olhar que de modo nenhum é ingênuo ou manipulável, embora condicionado à decodificação.
Desejoso de selecionar e distinguir. De ser selecionado e de ser distinguido” (2008, p.15).
Portanto, os corpos estranhos atuantes na narrativa fílmica são atratores e também fragmentos simbólicos que possuem
uma força que empurra o olhar do espectador para além do perceptível, conduzido àquilo que era velado, do que estava
ocultado e esperando para ser revelado. O espectador é levado a um plano em que “os atratores encenam enigmas silenciados “ (CANEVACCI, 2008, p.40). E, será em meio a esses desvelamentos de enigmas silenciados que o espectador descobre
o que está por trás dos elementos estranhos/mídias encenados nos jogos de significantes e de violência de signos da
narrativa fílmica Time (Shigan). Logo, também é levado para o movimento de deslizar pelos labirintos dos significantes da
narrativa híbrida.
4. CONSTRUINDO CORPOS IMAGÉTICOS/CORPOS SIMBÓLICOS
Em Time (Shigan), o relacionamento amoroso entre Seh-Hee/ Sae-Hee e Ji-Woo é marcado por um evento que tem se tornado
cada vez mais recorrente na contemporaneidade: a construção de rostos/corpos através da cirurgia plástica estética. A narrativa fílmica de Kim Ki Duk apresenta um relacionamento permeado pela noção de falta/ ausência denunciando um processo
labiríntico configurado pela busca incessante do olhar3. Sendo, então, o movimento oscilante entre ausência e o controle do
olhar um movimento atingido pela transição do tempo, a protagonista Seh-Hee acredita que a construção de um novo rosto/
corpo irá proporcionar a captura do olhar de seu objeto amado Ji-Woo e retornar a ter o mesmo poder que possuíra há dois
anos atrás, isto é, na época do início do namoro. Portanto, ao realizar a transformação de um rosto, Seh-Hee não restringe o
processo de transformação em alterações realizadas através dos procedimentos invasivos na pele, carne e ossos, uma vez que
o processo de transformação de Seh-Hee ultrapassa a realização das mudanças radicais em seu próprio corpo e chega aos
significantes. Ela transforma o seu rosto/corpo e também troca o seu nome: Seh-Hee (세희) passa a se nomear como Sae-Hee
(새희). Uma alteração de significantes 에 (ε) para 애(e) Um novo rosto, um novo corpo, um novo nome e uma nova persona.
Mudança de significantes que atuam no corpo e no psíquico, uma vez que transitam no jogo entre presença e ausência. Um
detalhe curioso na narrativa fílmica Time (Shigan), o personagem Ji-Woo também realiza a transformação de seu rosto por
meio de cirurgia plástica estética, porém os jogos de significantes que ele encena são apresentados de forma sugestiva na
narrativa, uma vez que o personagem altera o seu rosto, mas não há certeza de quem ele é e nem de quando está ele em cena,
como também qual é o seu novo nome, ou seja, há sugestões lançadas na narrativa para o espectador realizar a sua leitura e
a sua própria conclusão.
Retornando à questão do procedimento de cirurgia plástica realizado na face de Seh-Hee, procedimento este de natureza
invasiva e de efeito irreversível, transformação essa que ocasiona diversas consequências para a personagem e o seu relacionamento com Ji-Woo, como também impulsiona os desdobramentos para a trama da narrativa fílmica Time (Shigan). Diante
dessa discussão acerca da cirurgia plástica estética, algumas questões acerca da cirurgia plástica são necessárias: A prática
da cirurgia plástica é algo comum na contemporaneidade? Como é a prática da cirurgia plástica na Coreia do Sul, país onde
foi ambientada a trama da narrativa fílmica Time (Shigan)? O que há por trás desse apagamento dos traços constituintes do
rosto natural e a construção de rostos e corpos e a troca de nomes que os personagens Seh Hee/ Sae-Hee (세희) e Ji-Woo (
지우) vivenciam?
Portanto, a problemática a construção dos corpos através da cirurgia plástica na narrativa fílmica de Kim Ki Duk deve ser
discutida. Ao assistir narrativa fílmica, o espectador deve se questionar se na Coreia do Sul as pessoas buscam de forma
obsessiva pela construção de rostos “perfeitos”, uma vez que o país tem sido o líder em tais procedimentos estéticos, como
também tem sido o país que mais possui clínicas de cirurgia plástica. Diante de tal prática cirúrgica retratada de forma sintomática na narrativa fílmica, apresento um mapeamento muito breve acerca da questão da cirurgia plástica estética na Coreia
do Sul para poder compreender um pouco mais sobre um dos temas explorados na narrativa fílmica Time (Shigan). Para tal
estudo das construções dos corpos, ou seja, questionamento sobre esse trânsito de significantes atuantes nesse processo
de transformações na construção dos corpos, destacam-se as seguintes questões: Quais são os efeitos da cirurgia plástica
para o sujeito ou quais são os ecos do deslizar dos significantes? O que há por trás desse processo?O que motiva uma pessoa
a se transformação através da cirurgia plástica? Tendo como ponto de partida o seguinte dado: A Coreia do Sul é o país que
mais realiza prodecimentos de cirurgia plástica estética se for considerada a média per capita, de acordo com a pesquisadora
Joanna Elfving-Hwang (2013).
Ao percorrer as ruas de Seul, capital da Coreia do Sul, as imagens da cirurgia plástica estavam presentes por todos os lados:
impressa nos rostos das pessoas nas ruas e das atendentes de lojas, nas revistas, nas propagandas das lojas de cosméticos e moda, como também nos anúncios das clínicas de cirurgia plástica que povoavam as estações e vagões de metrô.
Sendo assim, algumas questões são colocadas: O que significa essa prática intensa de construção de corpos orgânicos/
simbólicos? O que há por trás dessa busca obsessiva da cirurgia estética? A seguir apresento a leitura dos textos visuais —
fotografias registradas na cidade de Seul e anúncios dos websites das clínicas de cirurgia plástica estética como também
entrevistas.

3. O objeto a lacaniano.
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Figura 6: Anúncio no metrô de Seul. (Face oval, pequena e linda. Linha V, a cirurgia para queixo quadrado). (Tradução minha) Foto:
Melissa Rubio dos Santos.

Figura 7: Anúncios na Estação Apgujeong, Seul. Foto: Melissa Rubio dos Santos.

Como os pacientes veem a cirurgia plástica estética? O que os motiva a buscarem os procedimentos cirúrgicos? Em entrevista
para a repórter Jeannette Francis da SBS Austrália, Hwain Lee, uma jovem recém formada no Ensino Médio, declara ‘”It makes
me happy to think that I’ll look prettier after today. I’m looking forward to my surgery” (2min04s). O que fica claro na declaração
de Hwain Lee? A busca desenfreada pela beleza através da transformação de seu rosto natural. No caso da jovem paciente, a
concretização do sonho de beleza idealizado será alcançado através da realização do procedimento de Double Eyelid (Asian
blepharoplasty, ), um procedimento comumente realizado pelas adolescentes na transição do Ensino Médio para a Universidade; procedimento que leva 40min a 1h de duração e com custo de dois mil dólares — popularmente chamado como presente
de formatura.
Outro exemplo é Lee Min-Kyong, uma pré-adolescente bailarina de doze anos que sofre com a baixa auto-estima devido seus
olhos serem muito pequenos, sendo assim, ela procura na cirurgia plástica estética a solução para este problema:
“If I get the surgery, my eyes will look bigger, ” explains Min-Kyong. Everyone, she says, points out her small eyes. It’s why she
doesn’t think she’s a pretty girl(…). “I’m excited. I think I’ll look better than I do now, ” she says shyly, breaking into a small smile.4
Lee Min-Kyong acredita na Cirurgia Plástica Estética como uma entidade capaz de transformar não somente os seus olhos
pequenos— tipicamente asiáticos em olhos maiores, fazendo com que ela se torne bela, mas que também será a responsável
pelo surgimento externo do sentimento de auto-estima.
Mas seriam esses casos relatados nas entrevistas acima citadas, casos isolados? Casos pouco recorrentes? Não. Infelizmente
não são. Basta percorrer pelos meios da mídia — revistas e páginas da internet, para se deparar com a emergência da prática de cirurgia plástica estética. Frases e imagens que povoam as páginas iniciais das clínicas de cirurgia plástica coreanas
mostram que tal busca é algo recorrente na cultura sul-coreana contemporânea: “Be confident about your appearance” (Grand

4. “Se eu fizer a cirurgia, meus olhos vão parecer ainda maior”, explica Min-Kyong. Todo mundo, diz ela, ressalta os olhos pequenos dela. É por isso que ela não
acha que é uma menina bonita (…). “Estou animada. Eu acho que vou parecer melhor do que eu sou agora”, diz ela timidamente, quebrando em um pequeno
sorriso. (Tradução minha)
POÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN

697

Plastic Surgery)5, “Cinderella make you the beauty. Be more beautiful than now in Cinderella” (Cinderella Global Beauty Medical
Group)6, “Be glamorous or be natural! Plastic Surgery is not to make person look the same as others. It is a way to find my own
face and my own personality” (Cinderella Global Beauty Medical Group)7.
Figura 8: (Grand Plastic Surgery)

Figura 9: (Cinderella Global Beauty Medical Group)

Figura 10: (Cinderella Global Beauty Medical Group)

5. Seja confiante sobre sua aparência. (Figura 35). (Tradução minha)
6. Cinderella torna você bonita. Seja mais bonita do que agora em Cinderella. (Figura 36). (Tradução minha)
7. Seja glamorosa ou seja natural! Cirurgia plástica não é fazer pessoa parecer igual às outras. É uma maneira de encontrar o meu próprio rosto e minha própria
personalidade. (Figura 37). (Tradução minha)
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O que esses textos revelam? O mundo da prática sintomática da cirurgia plástica na Coreia do Sul é constituído por significantes tais como transformação, sonho, realização e autoestima. Logo, somente após a realização da transformação via
procedimentos médicos é que a pessoa poderá encontrar a felicidade e a autoconfiança. Um jogo intoxicante. Um jogo que
leva a pessoa a acreditar que o rosto natural, o rosto que ela toca e vê diante do espelho não é mais o rosto real, ou seja, ela
nega a realidade de sua imagem. O rosto real para o paciente é aquele que será libertado ou desvelado pelos procedimentos de
cirurgia plástica, pois, ele acredita numa diferente constituição do rosto, sendo ele não mais constituído por epiderme, derme e
hipoderme, mas sim um rosto composto por múltiplas camadas de epiderme. E onde estaria, então, o rosto natural? Residindo
na epiderme superficial. Na primeira camada de epiderme está o rosto natural. Logo, para ter acesso ao rosto real, o desejado
pelo paciente, será através da cirurgia plástica para desvelar a camada mais profunda do rosto, a camada que revela a real
“imagem”. Para ilustrar esse processo de múltiplas epidermes aponto o enunciado na propaganda da clínica Cinderella Global
Beauty Medical Group: “Be glamorous or be natural! Plastic Surgery is not to make person look the same as others. It is a way to
find my own face and my own personality”. A própria face e a própria identidade estariam, realmente, residindo na segunda camada das múltiplas epidermes? Para os pacientes que se submeteram aos procedimentos de cirurgia plástica como também
aqueles que desejam criar um novo rosto que resgate a “real” imagem da segunda camada da epiderme via cirurgia plástica,
este procedimento os tornam sujeitos dotados de poder.
5. UMA POÉTICA VISUAL LABIRÍNTICA
Ao longo da narrativa fílmica Time (Shigan), a protagonista Seh-Hee procura construir novas imagens e novas personas, sendo este movimento responsável por tê-la lançado a um labirinto dos corpos contemporâneos. Não há como ela escapar do
movimento de busca incessante pela imagem inacessível. O rosto/ corpo orgânico tão desejado pela protagonista jamais será
alcançado ou materializado. E, neste labirinto dos corpos a poética da narrativa fílmica é tecida. Kim Ki Duk lança em sua
narrativa fílmica diversas materialidades de corpos— imagéticos, simbólicos e orgânicos. Logo, será através dos diálogos
estabelecidos entre os diversos textos e os híbridos corpos que a poética visual da narrativa Time (Shigan) é criada. Kim leva
seu espectador a experenciar os infinitos movimentos que podem ser executados nos/ pelos corpos orgânicos/simbólicos.
Kim joga seu espectador num labiríntico tecido narrativo que o instiga a refletir sobre si e sobre o olhar do Outro. Um labirinto
de imagens que levam à constante deslizar e ressignificações no contemporâneo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• BLUM, V. (2005) Flesh Wounds: The Culture of Cosmetic Surgery. Berkeley: University of California Press.
• CANEVACCI, M. (2008). Fetichismos Visuais: corpos erópticos e metrópole comunicacional, São Paulo: Ateliê Editorial.
• CHOW, K. (2014). Is Beauty In The Eye(Lid) Of The Beholder? In: Code Swicth: Frontiers of race, culture and ethnicity. 17 nov.
2014. http://www.npr.org/blogs/codeswitch/2014/11/17/363841262/is-beauty-in-the-eye-lid-of-the-beholder
•
(2014). The Many Stories Behind Double-Eyelid Surgery. Code Swicth: Frontiers of race, culture and ethnicity. 18
nov. 2014. http://www.npr.org/blogs/codeswitch/2014/11/18/364670361/the-many-stories-behind-the-double-eyelidsurgery?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=codeswitch&utm_term=nprnews&utm_content=2043
• CHUNG, Hye Seung. (2012). Kim Ki-duk. Chicago:Urbana University of Illinois.
• CINDERELLA GLOBAL BEAUTY MEDICAL GROUP http://globalcindy.com/
• CLÜVER, C. (1997). Estudos interartes: conceitos, termos, objetivo, Literatura e Sociedade. Revista de Teoria Literária e Literatura Comparada, São Paulo, FFLCH, (n. 2), p. 37-55.
•
(2006). Inter Textus / Inter Artes / Inter Media, Aletria, Belo Horizonte (vol 14, n. 1), p.11-41. Jul-dez, 2006.
• ELFVING-HWANG, J. (2013). Cosmetic Surgery and Embodying the Moral Self in South Korean Popular Makeover Culture. The
Asia-Pacifica Journal: Japan Focus, (Vol 11, ed. 24, No 2), June 17 2013.
• GRAND PLASTIC SURGERY HOSPITAL http://eng.grandsurgery.com/
• INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY. Disponível em: http://www.isaps.org/blog/isaps-statistics
• JW BEAUTY PLASTIC SURGERY KOREA. http://www.jwbeauty.com/eng/index.jsp
• KIM, H. (2011) A study on the awareness and interest about appearance of cosmetic surgery of adults. 139p. Dissertação
(Mestrado em Estética). Departamento de Estética, Seogyeong University. Seul.
• KIM, K. D. (2004). Casa Vazia (BinJip). Seul: Cineclick Asia; Kim Ki Duk Films, DVD (88 min), color, 35mm.
•
Time. (2006) Seul: Happynet Films; Kim Ki Duk Films, 2006. DVD (97 min), color, 35mm.
• KIM, V. (2012). Welcome to the Plastic Surgery Capital of the World. CNN Travel, August 9. Retrieved November 28, 2012.
http://travel.cnn.com/seoul/visit/ideals-beauty-plastic-surgery-capital-world-389581
• LACAN, J. (1999). Livro 5: As formações do inconsciente. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
•
(2005). Livro 10: A Angústia. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
•
(2008). Livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Trad. M. D. Magno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
• LAH, K. (2011). Plastic surgery boom as Asians seek ‘western’ look. CNN: International edition. 24 maio 2011. http://edition.
cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/19/korea.beauty/
• LEE, Y. (2005). Analysis Factors of Consumer Attitudes about Plastic Surgery for Beauty. 2005. 52p. (Mestrado em Economia).
Faculdade de Economia, Universidade Sookmyeong. Seul.
• MERAJVER-KURLAT, M. (2009). Kim Ki Duk on movies, the visual languages. New York: Jorge Pinto Books.
• THE KOREAN SOCIETY FOR AESTHETIC PLASTIC SURGERY (KSAPS). http://www.ksaps.or.kr/english/
POÉTICAS VISUALES Y PROCESOS DE CREACIÓN

699

• WEGENSTEIN, B. (2014). The Cosmetic Gaze: Body Modification and the Construction of Beauty Book Discussion on. Johns
Hopkins University, Center for Advanced Media Studies.9 dez. 2014. Entrevista concedida a Peter Slen. http://www.c-span.
org/video/?323268-1/book-discussion-cosmetic-gaze
CURRÍCULO
Melissa Rubio dos Santos
Doutoranda em Estudos Literários, especialidade Teoria, Crítica e Comparatismo, na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS). Possui Mestrado em Literatura, especialista em Literatura Comparada, pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) (2015). Pesquisadora na área de Literatura Comparada, Literatura Coreana, Cinema Coreano, Poéticas Visuais,
Cultura Coreana Contemporânea, Literatura Brasileira, Psicanálise e Estudos de Gênero. Recebeu prêmio de 1º lugar pelo artigo “ Labyrinths of the body: Among scalpels and lines. Reflections and theories on the korean wave “ no Third World Student
Article Contest (2015) realizado pelo Ministry of Foreign Affairs South Korea e World Association for Hallyu Studies (WAHS),
sendo este artigo originado da dissertação de Mestrado “(Nos) labirintos imagéticos de Time (Shigan) de Kim Ki Duk: olhar,
corpo e discurso amoroso”. Atua como Global Leader da América do Sul na World Association for Hallyu Studies (WAHS)/
Korea University na condição de “Regional President of the Student Union in Brazil”, desempenhando pesquisa em atividades
de Estudos Coreanos e Estudos Hallyu (Korean Cultural Wave) com foco em Korean Literature; Korean Cinema; Korean Media
and Arts nos contexto brasileiro e internacional de pesquisa em Pós-Graduação. Também foi nomeada Repórter Honorária do
Centro Cultural Coreano no Brasil (한국문화원) (2016 e 2017). Recebeu medalha de prata pelo ensaio “Trânsitos culturais:
a(s) experiência(s) de estudo e de ensino na Coreia do Sul” no IV Concurso de Ensaios promovido pela Korean Foundation for
the Promotion of Private School (KFPP), Korea Brazil Society (KOBRAS) e Embaixada do Brasil em Seul em 2016. Graduada em
Letras Licenciatura também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (2012). Atua no ensino como professora
de Português Língua Adicional, Literatura e Cultura Brasileira, tendo como foco o ensino de língua e diálogos culturais.

700

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

DESENHAR, GUARDAR, REENCONTRAR: UMA POÉTICA PARA
CADERNOS DE DESENHOS DIÁRIOS
Alice Porto dos Santos
UFRGS, Brasil
Aliceportos@gmail.com
RESUMO
Neste artigo estão presentes algumas relações possíveis entre desenho e memória que permeiam minha prática artística e que
podem ser situadas próximas a práticas de outros artistas como Adriane Herman, Kurt Schwitters, assim como teorias da arte
e fragmentos na escrita de André Breton que também abordam questões relativas a memória, anotação e desenho.
Palavras-chave: Memória, anotação, desenho.
ABSTRACT
In this article are presented some possible relations between drawing and memory that are pervading my artistic practice and
that approach the practices of other artists such as Adriane Herman, Kurt Schwitters and Tracey Emin, and also theories of art
and fragments of writings of André Breton that also address issues related to memory, annotation and drawing.
Keywords: Memory, annotation, drawing.
1. DESENHAR COMO PRÁTICA DE INSCREVER BRECHAS NO COTIDIANO
Escrevo aqui sobre um trabalho cujo pensamento emerge de uma prática cotidiana e autobiográfica em desenho em pequenos
cadernos, eleitos em sua pequena dimensão por serem fáceis de transportar e que também, por se tratarem de desenhos em pequena escala, surgem do gesto miúdo da mão e de um estado de repouso confortável do corpo, propenso a uma imersão intimista.
De tantas coisas mais transitórias em meu processo criativo, mantenho essa prática constante, de maneira central (como no
caso específico dos trabalhos aqui apresentados) ou periférica, dos pequenos desenhos. De certo modo, é possível pensar que
essa prática origina a maior parte dos trabalhos, e toma diversas direções. Inicialmente realizados nas bordas dos cadernos do
colégio e, aos poucos, se alastrando por outros lugares, ganhando páginas inteiras, depois cadernos e mais cadernos.
Durante muito tempo não pude perceber com a clareza necessária um aspecto importante desses desenhos que, talvez por
motivos de autopreservação, quis evitar: se tratam de diários. Nesse sentido são uma forma de escrita, um vocabulário visual
próprio, adaptado para tratar de questões de ordem afetiva, um substituto gráfico para palavras.
Falo, portanto, de uma produção que se desdobra a partir da prática cotidiana de desenhar em cadernos ou páginas avulsas, ou
seja, desenhos que cohabitam espaços de papel com anotações de diversas ordens, conforme as necessidades.
Esses cadernos de desenhos são, de certo modo, um transbordar daquela borda da página do caderno de aula, primeiro lugar
onde desenhava com frequência diária, na infância. Sem perceber, naquela época, que inaugurava ali uma prática gráfica de diário: ao invés palavras, imagens e códigos próprios. O canto da página do caderno, para onde conseguia inventar um sorrateiro
espaço lúdico na brecha das atividades da sala de aula.
A brevidade desses intervalos entre os afazeres obrigatórios e oficiais somada ao espaço reduzido da borda da página acabaram por condicionar estes desenhos ao pequeno formato. Tratam também, portanto, de adaptar-se às brechas e limites
disponíveis, de manter espaços e tempos de respiro.
Por vezes o desejo do desenho pode ser disparado por um gatilho externo, alguma forma que pretendo estudar ou guardar
como possibilidade de rever mas, quase sempre, a fonte de interesse é alguma sensação difusa, obsessão latente, curiosidade
investigativa sobre algum vestígio decantado da experiência pessoal na memória, devaneio.
O momento do desenho é dispersivo, já o momento de organizar é agregador: o tempo reinventa o arquivo, inventa gramáticas
da linha: dentre tantos fragmentos acumulados o momento de edição é de uma atenção específica: procurar ver o que faz sentido junto mesmo tendo sido escrito ou desenhado em momentos separados, pesar quais desenhos potencializam outros, ou
quais partículas se repetem por uma persistência gráfica da memória, e como ler os sentidos da diferença na variação? Estão
sempre em relação esses tempos que demarco em minha prática de desenho: desenhar, guardar e reencontrar.
Busco por desenhos no fundo de gavetas, pastas de arquivo, compartimentos de armários, após longo período de dormência
e esquecimento. Através dos anos releio essas páginas, crio categorias temporárias de trabalho para depois as desmontar,
tantas vezes que seria impossível, mesmo que assim desejasse, trabalhar de maneira cronológica com estes fragmentos.
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A memória em vão tenta ligar o passado ao presente através de muitos caminhos cada vez mais fictícios. Testemunhos de vida
ou sonho, progressivamente indistinguíveis, são projetados destes vestígios de papel e demarcam um território de vivências
de alguém que alternadamente estranho ou reconheço.
Estes desenhos e anotações compõem, então, um diário não linear em constante construção: páginas esparramadas se embaralham por sucessivas mudanças de critérios a cada nova leitura. Uma coleção para a qual não se encontram parâmetros
definitivos. Desenhos são acrescentados e descartados, em perpétuo movimento. Este lugar se constroi pelo contínuo ato de
juntar, catalogar, descartar, categorizar, aproximar retalhos, copiar, ordenar.
De que maneira, então, seria possível extrapolar esse território íntimo para algum lugar além do monólogo interno?
Estes trabalhos resultam de um fluxo contínuo de desenhar, esquecer, reencontrar, lembrar, criar, unir. Cecília Almeida Salles
também se detém sobre as dinâmicas que perpassam esse material anterior ao trabalho de arte visível: “De uma maneira mais
ampla, falaríamos em estética do movimento criador. O artista vai levantando hipóteses e testando-as permanentemente.
Como consequência há em muitos momentos diferentes possibilidade de obra habitando o mesmo texto. Convive-se com possíveis obras: criações em permanente processo. As considerações de uma estética presa à noção de perfeição e acabamento
enfrentam um “texto” em permanente revisão. É a estética do objeto estático, guardada pela obra de arte.” (Salles, 2009: 29)
De certo modo, podemos pensar qualquer trabalho de arte como uma configuração eleita dentre as muitas possibilidades que
surgem na investigação artística, porém me interessa investigar, dentro destas que se delineiam a partir dos trabalhos, de que
maneira o desenho de anotação possa se comportar como uma ferramenta de extensão da memória afetiva, a fim de gerar
um pensamento visual que se dá na formação temporária de narrativas gráficas através de um arquivo de desenhos móveis. O
esboço, nesse caso, atua como ponte entre a memória e a projeção para uma nova totalidade e possibilidade de leitura.
2. FORMAS DE LEITURA: GUARDAR, REENCONTRAR
Kurt Schwitters recolhia, após a primeira guerra mundial, detritos nos escombros de uma cidade destruída, procurando no
espaço público devastado fragmentos dos quais se apropria para compor seus trabalhos, como se nesse ato de reconstrução
fosse possível reverter o desgaste da guerra, pela recuperação de resquícios de uma cidade cujas evidências materiais haviam
sido roubadas, irrecuperavelmente destruídas. Para ele, havia uma maneira de lidar com a perda: criar novas possibilidades a
partir dos fragmentos da destruição.
Em meu trabalho coleto resquícios de um passado pessoal que silenciosa e sorrateiramente se esvai. Procuro através de
extensos territórios íntimos de papel. Esta procura e reinvenção de rastros esquecidos de si mesmo se aproximam dessa inquietação narrada pelo personagem de André Breton em seu romance Nadja: “A representação que tenho do “fantasma”, com o
que ele apresenta de convencional, tanto em seu aspecto como em sua cega submissão a certas contingências de tempo e de
lugar vale, antes de mais nada, para mim, como a imagem acabada de um tormento que pode ser eterno. É possível que minha
vida não passe de uma imagem desse tipo, e que esteja condenado a voltar sobre meus passos, pensando, ao contrário, que
avanço, tentando conhecer o que de fato deveria reconhecer, aprender uma escassa parcela do que esqueci.” (Breton, 2007: 21)
Existe aqui uma aflição que deriva da possibilidade de estar fadado a uma eterna busca de si e preso na ilusão de renovação
de um presente que não é mais que uma consequência da fragilidade da memória, que se desfaz a todo momento. Reencontrar
rastros esquecidos do passado, cuja distância no tempo por vezes faz confundir os limites entre reconhecer e conhecer.
Aqui Breton se distancia de Schwitters no momento em que o reencontro com o passado se torna uma assombração, algo que
bloquearia a descoberta individual possível, já que, em seu entender, tudo que encontra talvez possa se resumir a restos em
decadência progressiva de um tempo em dissolução, caminhando cegamente e percebendo a vida com cada vez menos profundidade. Schwitters traz, para dentro de sua casa, destroços com os quais cria visões arquitetônicas que, apesar de trazer a
memória em seu material, atuam como peças em direção a algo que definitivamente não se poderia reduzir a reprodução eterna do mesmo. A decadência física em Schwitters não significa uma sentença final. São duas propostas para uma percepção
ou recriação de um passado já inalcançável.
Outra possibilidade para a recuperação do passado a partir de seus vestígios é o trabalho realizado pela artista e professora do
Maine College (MECA) Adriane Hermann, que se debruça sobre listas de uso cotidiano (compras a serem realizadas no supermercado, tarefas, coisas que desejamos lembrar), voltando sua atenção para essas situações em que papéis são usados como
suporte para acontecimentos fora da esfera da arte e que a artista aproxima com práticas artísticas da gravura.
Estes papeis que interessam a artista são aqueles de uso transitório, descartados tão logo cumprem sua função, invisíveis não
apenas como objeto de convivência efêmera, mas também como memória.
A ela interessa pensar os diversos aspectos cognitivos das listas que fazemos para outros ou nós mesmos, como a procrastinação, a comunicação, os diálogos possíveis de se travar consigo (o ato de riscar, corrigir ou comentar elementos da lista), e
também a intenção de perseguir interesses. A estes e outros elementos a artista trabalha através do reconhecimento, representação, recontextualização e transposição para outros meios, como a litografia ou decalques vinílicos, por exemplo. O tempo
de trabalho e os efeitos visuais da gravura criam uma nova vida visível para esses papeis transitórios e seus significados.
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Para Hermann, o acúmulo de listas pessoais de supermercado ou recados participa tanto do processo de criação dos trabalhos (a ação de colecionar estes papeis que originam a produção) quanto da forma de ocupação do espaço de exposição. Ao
resgatar esses papéis de seu descarte e desdobrá-los em processos delicados de impressão artesanal a artista realiza uma
inversão no tempo destes objetos, tornando visíveis e propondo uma reflexão sobre ações que realizamos como que automaticamente no cotidiano. A justaposição ou ampliação destas listas enfatiza a sua presença de forma a enxergamos as mesmas
como registro gráfico, em seu aspecto de desenho (tipografia, ocupação do espaço do papel, jogos cromáticos, dentre outros)
e também de invenção de linguagem.
Diferente das listas, que projetam um futuro, minhas anotações projetam um passado recente na hora de sua feitura que, naturalmente, se torna cada vez mais distante. Porém tanto o diário quanto a lista servem a um mesmo propósito: a comunicação
consigo mesmo através do tempo.
Esses papeis que escolho guardar e acessar através do tempo não guardam apenas desenhos e escritos, mas são os próprios
resíduos testemunhais de um período que se esvai. Trazem em si a poeira dos quartos, os amassados e manchas que deflagram seu pertencimento aos acontecimentos fluidos da vida. Números telefônicos anotados com pressa, cálculos simples do
dia-a-dia, momentos epifânicos e banais separados por milímetros.
Essa prática é comum a diversos artistas e, em seu estudo sobre cadernos de desenho, Aline Dias relata: “Talvez seja a porosidade
dos textos e imagens o que faz um caderno ser um caderno de desenho. Os cadernos não tem uma unidade. Uma multiplicidade
de coisas diferentes coexistem num mesmo espaço. Mesmo quando um artista se esfroça para destinar um tema ao caderno,
sempre há vazamentos, perfurações e toda sorte de intereferências e invasões. Uma frase ouvida numa palestra, uma notícia na
tv, um recorte, uma foto, uma seta. Nada parece querer ser unido com coesão. Tudo se fragmenta e dispersa. As cosias aparecem
e poderiam desaparecer. Os cadernos não têm capítulos. Não têm seções, não têm divisórias. Os lembretes urgentes da vida prática estão lado a lado de cuidadosos desenhos de observação. No mesmo caderno, na mesma página.” (Dias, 2011).
Desenhos e demais anotações nesse espaço surgem sem necessariamente possuir a pretensão de se confrontar com o mundo. O caderno privado de desenho guarda em si uma dimensão de espontaneidade e franqueza que reside nessa ausência de
destino definido e da possibilidade permanente do esquecimento ou descarte sem maiores consequências, diferente de outros
espaços cujas práticas exigem, pelo menos em teoria, uma postura mais austera.
A escolha pela precariedade material dos esboços como método de anotação para futuros trabalhos gera uma produção transitória, fadada ao desaparecimento, que demarca uma narrativa no tempo, como a memória. O desaparecimento decorre tanto
pela decomposição do papel quanto pelo transporte e manejo casuais do arquivo, ao migrar de pasta em pasta, de casa em
casa, em bolsos ou bolsas.
Meu ponto de partida é, então, em meio a estes esboços díspares, movediços, de onde me proponho extrair direções e material
para compor novas imagens. Um auto retrato, talvez, ou conjuntos de obsessões gráficas. À primeira vista podem parecer
apenas muitos fragmentos que não encaixam, restos. Entretanto, permitindo o tempo necessário para a sedimentação das
imagens, começam a se delinear conjuntos de persistências.
Estes desenhos também podem ser pensados como um órgão externo da memória. O físico Luis Carlos de Menezes lembra que
houveram, historicamente, diversas estratégias de construções materiais a fim de aperfeiçoar nossas capacidades naturais:
“A notável capacidade humana de aprendizado, de cognição, que lhe dá particular autonomia relativamente ao meio natural e,
portanto, vantagem competitiva, está associada a uma enorme dotação material de elementos para registrar e para processar informações, para coordenar seus sentidos, avaliar percepções ou elaborar representações de mundo. […] Tanto quanto
equipamentos, as diferentes formas de se organizar a produção multiplicaram o alcance da intervenção material humana no
planeta. A escrita e outros registros criaram novas formas de comunicação e também apliaram as funções cerebrais, como a
memória.” (Menezes, 2005: 251)
Se, ao longo de sua história, a humanidade adaptou-se a diversas adversidades e, com elas, aprendemos a expandir nossas
capacidades de ação através da construção de artefatos externos específicos, é possível pensar que uma das funções da
exercidas pela palavra escrita é a de expandir a memória, individual e coletiva, através de gerações.
Podemos também posicionar, analogamente, essa outra possibilidade de escrita híbrida entre o verbal e o não verbal, o diário
gráfico, composto por uma coleção de anotações e desenhos, como uma construção específica para expandir outra faceta da
memória, relativa a essa forma de construção e suas decorrentes possibilidades de leitura. Que especificidade da memória é
ativada ao se preservar, manter e consultar periodicamente um arquivo de desenhos como este?
Uma das funções possíveis de utilização deste arquivo está ligada à criação e consulta de imagens que se ligam a vivências
e afetos, que não produzem uma sonoridade ou um alfabeto específico, ou sequer uma leitura objetiva. Como na linguagem
escrita, existe também nesse método de inscrição o elemento da repetição, mas de maneira indireta. Ela se dá pela insistência
da memória em percorrer novamente os mesmos caminhos da lembrança, por uma operação tão própria ao pensamento do
desenho, mas também pertencente à reinvenção da lembrança que caracteriza as práticas de diário.
Nessa prática de guardar e reencontrar desenhos identifico intenções em comum com processos propostos por outros artistas
que recuperam fragmentos daquilo que estava perdido ou fadado ao esquecimento.
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Schwitters percorre sua cidade depredada em busca daquilo que sobra, existe neste gesto algo que também tangencia esse
território da afetividade que habita um território em desfazimento. Caminhar pelos escombros é, ao mesmo tempo, uma precisa metáfora sobre a busca pela memória, mas também uma forma de ativação de lembranças que criam e são criadas pelo
espaço vivido.
Breton, em seu romance Nadja, retrata o desespero que brota da possibilidade de se perder cada vez mais no emaranhado do
tempo, onde o passado se confunde com futuro, precisamente no encontro entre memória e ficção, ou seja, na ambivalência
de arriscar perder a noção de quem se foi e o que um dia já se soube, e de encontrar nesse território incerto uma possibilidade
da invenção da escrita de si.
Já Adriane Hermann aborda a memória num contexto mais lúdico, ao eleger a observação meticulosa de um gesto banal
performado em um pedaço qualquer de papel cuja vida útil costuma ser de poucas horas. A artista coloca em evidência uma
operação de projeção para o futuro no tempo, um alargamento na memória que parte de uma finalidade prática mas que por
fim resulta também em uma conversa consigo mesmo no tempo, com diversas nuances entre a expectativa e a realização. A
conversa consigo mesmo é, também, uma função exercida pelo diário, porém, diferente da lista, o diário não possui objetivos
práticos e cotidianos tão evidentes. Existem diversos motivos possíveis para se escrever um diário.
São muitas as formas de eleger um arquivo de memória, assim como propor estratégias para acessar e transformar essas estruturas em proposições artísticas. A seguir irei abordar um trabalho específico em gravura, relativo ao manejo destes diários
no sentido de produzir trabalhos de arte.
3. PROPOSIÇÕES PARA ATIVAÇAO DO ARQUIVO – MEMÓRIAS DO RAPTO
Frente a algum acontecimento ou necessidade exterior, é ativado o arquivo. “Memórias do Rapto” foi uma serigrafia realizada
para integrar o projeto “Rape of Europe”1, e refere-se ao mito do encontro de Europa e Zeus, porém em meu trabalho quis reescrever esse encontro através de uma perspectiva de fictícia de Europa: não violenta, mas envolvente, desmontando a condição
de objeto dominado a fim de questionar também os papéis de gênero mantidos através da literatura. No mito original, a história
é narrada centrada na ação de Zeus que, transmutado em um touro branco, a fim de entrar sem ser percebido nas terras de seu
pai, seduz e sequestra a jovem Europa através do mar até a ilha de Creta.
Zeus, transformado em touro, está presente de forma metonímica, no desenho pontiagudo que remete ao chifre (ou falo). Formas sinuosas e cores quentes fazem referência ao corpo e suas pulsões íntimas, à matéria morna das lembranças, sensações
e sonhos. Um imaginário delicado e intenso contraposto ao mito da mulher sequestrada e indefesa.
A gravura é formada pela reorganização de diversos pequenos desenhos retirados de um pequeno caderno de bolso de 6 x 9
cm, recompostos em um grande todo. Esta gravura é, de certa forma, o caderno demonstrado e planificado, um livro feito pelo
avesso. São registros gráficos de meu diário de memórias pessoais, reorganizadas de forma a dar uma narrativa circular e
vaga, remetendo a, e ao mesmo tempo borrando, o mito de Europa.
A propria ocupação do espaço do papel remete novamente às andanças em círculos da memória, imagens que se repetem
em pequenas ou grandes variações em sua execução: fragmentos que se reinventam e retornam num redesenhar insistente.
I. Rapto da Europa, Serigrafia, 2013.

O diário se torna então um material consonante com o desvio proposto pelo trabalho, ao propor um deslocamento de narrativa
para a perspectiva feminina a partir de um mito abordado desde a Iliada. Apesar de não ser exclusivamente um espaço de

1. O projeto Rape of Europe propôs a revisão e atualização do mito do Rapto de Europa por artistas contemporâneos do Brasil, Portugal, Espanha, Holanda e Polônia.
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escrita restrito ao gênero feminino, é nesse lugar da escrita de si onde, muitas vezes, se constituirá o refúgio possível para
escritas centradas na experiência da mulher, em um mundo cujas narrativas masculinas são ainda hegemônicas em todas as
esferas da vida, incluindo as artes.
Utilizo meu próprio diário para construir essa narrativa ficcional de Europa. De que forma poderíamos imaginar sua vida interna, caso fosse esse o foco da história, de que também maneiras é possível ser raptado por um sentimento, por uma memória,
por uma imagem?
Para Tracey Emin2, sua relação com o desenho se constitui primariamente em suas memórias pessoais. Isto implica no reaparecimento cíclico de imagens que emanam das mesmas lembranças que a habitam: “Eu gosto de guardar o momento, o evento
da memória. Eu me lembro de um evento da minha infância. Eu o puxo para frente de minha mente. Minhas emoções forçam o
desenho a sair de minhas mãos- isso explica o porquê de tantos dos meus desenhos serem imagens repetidas. Não é porque eu
desenho sempre a mesma coisa, mas o mesmo momento quer ser redesenhado. Eu sou a guardiã, a curadora das imagens que
vivem em minha mente. Toda imagem adentrou uma vez em minha mente, viajou pelo meu coração, meu sangue – chegando
à ponta da minha mão. Tudo passou através de mim.”
O ato de desenhar é tido aqui como instância da lembrança de imagens traçadas a partir da vida, em relação a ela. Não apenas
de eventos pontuais ou fatos, mas imagens que, uma vez processadas em traços, instauram um repertório gráfico de obsessões que persistem no trabalho da artista através dos anos.
Talvez para Tracey Emin o ato de marcar o desenho na memória esteja mais ligado ao gesto de marcar em uma superfície uma
primeira vez, e depois de novo, e quantas vezes forem necessárias até esquecer. Aprender o gesto com o corpo, repetir, acessar
como caminho.
Em minha produção enfatizo o ato de ver, ou de ler: ler novamente e de outras formas, sempre o mesmo texto em configurações
diversas, dando sentido a cada conjunto temporário, no constante refazer de desenhar, guardar, reencontrar.
Em Memórias do Rapto esse reencontro se dá pela sugestão de uma outra leitura para o caderno, na qual os desenhos, lado a
lado e em dimensões diversas, propõem, a partir dessa nova configuração no espaço, outras possibilidades de percepção e de
leitura, incorporando também o elemento da cor como informação narrativa.
A impressão é composta por duas camadas de cores com desenhos lineares e bastante sintéticos. São visíveis figuras femininas nuas e em situações imersivas, sempre de olhos fechados, dando a supor uma vida interior, ou algo que acontece por dentro, invisível. Estão cercadas ou sobrepostas por, além da figura do chifre que atravessa uma das imagens femininas, grafismos
mais abstatos que sugerem ritmos e fluxos possíveis desse movimento interno. No mito Europa é hipnotizada e seduzida por
Zeus-touro, porém o que acontece com o corpo e com o imaginário daquele que é tomado pela imagem e o desejo do outro?
Podemos ver também duas imagens quase idênticas (uma bem à esquerda e outra no centro da gravura) que sugerem, por
semelhança e proximidade, um movimento que reforça o estado imersivo, uma cabeça jogada pra trás e o cabelo que desenha
no espaço.
Esta serigrafia entrega chaves possíveis para a aproximação com o devaneio, com a ideia de rapto no sentido mais amplo.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que apresento aqui desenha algumas apropriações do diário gráfico através da serigrafia mediada pela computação gráfica
(os desenhos são escaneados e re-desenhados para então serem impressos artesanalmente). Essa ação de reordenação de
fragmentos propõe, nesse fluxo do privado em direção ao público, novas possibilidades de leitura e também relações com a
literatura e a história da arte.
O interesse aqui em se pensar a memória individual em contraponto com a memória ficcional de um personagem propõe uma
mediação entre o vivido e o imaginado, e o papel da lembrança em reconstituir ficções de si.
Estas ficções de si também são abordadas no trabalho de outros artistas, como Adriana Hermann, que articula a ficção que
escrevemos inconscientemente para nós mesmos, o que de certo modo pode ser também associado ao desenhos automáticos
realizados na borda dos meus cadernos de estudos.
Consultar e escolher “raptar” peças desse arquivo como operação poética é uma escolha por desenvolver um vocabulário
afetivo e pessoal que se traduz em explorações gráficas e formatos que possam conectar fragmentos e gerar dispositivos
carregados de histórias e possibilidades fluidas de leitura que se aproximem também ao próprio ato de acessar memórias
pessoais: em círculos, com menos linhas e mais espaços em branco, entre repetições e respiros.

2. Em entrevista para o jornal The Guardian em 2009, acessível em http://www.theguardian.com/artanddesign/2009/may/25/tracey-emin-drawing-art. A tradução é minha.
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Minha aproximação aqui com o desenho como vínculo externo da memória é no sentido de possibilitar a apropriação de um
território pessoal a fim de dar a ele novos significados: transpor uma gramática gráfica que surge na intimidade para um espaço público, atravessado por outros sujeitos, leituras.
O tamanho pequeno do desenho esboçado nos cadernos é interessante para a brevidade do esboço que se torna assim mais
resoluto, mais sugere do que mostra, o que interessa nesse caso para borrar a origem pessoal.
Schwitters vai abordar a memória como escombro, Breton como a perseguição de um fantasma de si, Adriane Hermann vai
posicionar a memória como vestígio de um pensamento que pode ser recuperado (ou uma conversa inconsciente). Para minha
pesquisa interessa a memória como registro gráfico de obsessões e devaneios, e a reogranização desse material em outras
gravuras, livros, na possibilidade de recuperar uma narrativa que não é tangida pelas palavras e que encontra no desenho um
veículo mais apropriado, por possibilitar tratar imagens do corpo, de si, perpassada por outros acontecimentos e ritmos.
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RESUMO
Este ensaio aborda as produções artísticas de um coletivo colombiano chamado Mujeres Al Borde e busca descrever algumas
de suas atividades e as maneiras como produzem e articulam relações entre arte, ativismo e produção audiovisual, abordando
aí gênero, sexualidade e questões étnico-raciais. O trabalho trata das relações transnacionais desse coletivo com um grupo
queer ativista estadunidense, Queer Women of Color Media Arts Project, para a criação de seu próprio programa de treinamento
cinematográfico, a Escuela Audiovisual Al Borde; reflete sobre as possibilidades de pensarmos sobre ativismo queer no contexto latino-americano; e, por fim, analisa algumas das produções audiovisuais do Mujeres Al Borde, naquilo que compreendem
como seu artivismo, neologismo que articula arte e ativismo. Enfocam-se as maneiras pelas quais esses coletivos produzem
redes de colaboração transnacionais em contextos geopolíticos globalizados dissidentes, ao mesmo tempo em que buscam,
através da relação que criam entre arte e política, promover transformação social e meios de expressão visual para comunidades LGBTQ, cultivando queer artivismos feministas no sul e no norte globais.
Palavras-chaves: micropolíticas e movimentos LGBTQI contemporâneos; cinema, arte e gênero; queer ativismo latino-americanos; modos de globalização dissidentes.
ABSTRACT
At the margins of a globalized artivism: On the borders of mujeres al borde.
The present article analyzes the interactions between two collectives of activists/artists, the Queer Women of Color Media Arts
Project (QWOCMAP), situated in the United States, and Mujeres Al Borde, situated in Colombia. By focusing on their interaction
and addressing the audiovisual productions of the latter group, I discuss how they seek to create relationships between art,
activism, audiovisual production, gender, sexualities, race/ethnicities, aiming to create transnational feminist coalitions. The
article touches on the following topics: the creating process to developed a cinematic training programs in partnership; reflects
on the possibilities of thinking about activism and queer theories in Latin American context; and finally examines some of
audiovisual productions Mujeres Al Borde, trying to address what they call as their artivism, neologism that articulates art and
activism. The focus here is on the ways in which these collectives are producing networks of transnational collaboration in global geopolitical dissident arenas, promoting social change and means of visual expression for LGBTQ communities, cultivating
queer feminist social movements in the global north and global south.
Key Words: micro-politics and LGBTQI social movements; cinema, art and gender; queer Latin American artivism; dissident
modes of globalization.
1. INTRODUÇÃO
Uma característica que se destaca no trabalho comunitário e educativo que grupos queer of color1 realizam é justamente a
iniciativa coletiva de solidariedade e cooperação, que, em muitas ocasiões, cruza diferenças culturais, distâncias geográficas
e, claro, histórias locais e particularidades de diferentes movimentos sociais. Esses esforços afinam-se através de discursos
compartilhados e elaborados coletivamente na busca por algo que poderia ser reconhecido e construído como uma forma
de comunidade e ativismo LGBTQ2 transnacional, que ganha sua materialidade no sul e no norte globais, considerando-se as
especificidades de cada contexto nacional. Um desses trabalhos de cooperação e solidariedade transnacional desenvolve-se

1. “Queer Women of Color” no original em inglês poderia ser traduzido como “mulheres queer de cor” e demarca a preocupação em ressaltar as representações
dos sujeitos envolvidos nas iniciativas de diversos movimentos sociais nos EUA, assinalando no contexto norte-americano, principalmente, os debates no âmbito do ativismo LGBTQ e dos feminismos não-brancos a respeito das interseções entre gênero, “raça/etnicidade” e sexualidades, tomadas de forma aberta e
não essencialista. As categorias queer e of color, inicialmente utilizadas como palavras e expressões acusatórias e/ou discriminatórias, são ali re-apropriadas,
ganhando significados renovados ligados ao empoderamento das comunidades e indivíduos aos quais eram dirigidas como ofensas, produzindo e denotando
novas positividades e o reconhecimento de diferentes processos identitários entrecruzados através e além dessas categorias. Todas as traduções existentes
neste ensaio – sejam estas traduzidas do inglês ou do espanhol – são minhas.
2. A sigla “LGBT” sinaliza o agrupamento dos segmentos de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros. Recentemente, em âmbito internacional, principalmente, a letra “Q” (representando os segmentos que se autodefinem Queers, ou Questionadores do binarismo de gênero, também denominados genderqueer
e gender nonconforming) e a letra “I” (representando os segmentos denominados Intersexo) foram adicionadas à sigla “LGBT”, resultando em “LGBTQI”. No
contexto deste artigo utilizarei a sigla LGBTQ.
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entre dois coletivos lésbicos, trans, queer e feministas, o Mujeres Al Borde3 e o QWOCMAP4, situados na Colômbia e nos Estados
Unidos respectivamente. Esses são coletivos ativistas que, embora bastante diversos em suas atividades e composições,
guardam também similaridades no que diz respeito às maneiras pelas quais cruzam e materializam práticas políticas, ativismo, arte e produção videográfica.
Conheci o trabalho do Mujeres Al Borde pelas parcerias transnacionais que esse coletivo nutre com o QWOCMAP, grupo feminista com o qual tenho trabalhado5 na pesquisa que realizo desde 2012 sobre ativismo, arte e comunidades queer of color na
Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. Além de iniciar contatos, por meio da internet, para viabilizar parte do meu campo
com o QWOCMAP, pude acessar seus filmes e materiais de divulgação através do universo digital, realizando assim parte de
minha pesquisa de campo a distância, num ambiente de interações virtuais bastante específicas, naquilo que considero um
tipo de etnografia no ciberespaço, tal como já ressaltei em outra ocasião.6
É interessante considerar como certas interações não presenciais/virtuais podem ser tão significativas e interessantes quanto aquelas feitas em formatos de investigação social presenciais mais tradicionais. Nessas interações virtuais e depois, em
forma presencial, pude também reconhecer as diversas parcerias que o QWOCMAP nutre com outros grupos, ONGs e organizações sem fins lucrativos, e uma delas, a relação com o Mujeres Al Borde, chamou especial atenção justamente pelos tipos de
iniciativas criativas que esse coletivo fomenta na Colômbia e pelas maneiras pelas quais elxs7 trabalham no universo virtual,
utilizando plataformas de streaming de vídeo, seu website e as redes sociais como um modo de difusão e visibilidade para sua
produção videográfica focada em gênero, sexualidades e artivismo.
Minha intenção aqui é criar uma narrativa que possa refletir e falar ‘de perto’ – ainda que nas ‘margens’, digamos assim – sobre algumas das atividades desses coletivos, sua interação e, mais especificamente, a respeito das iniciativas do Mujeres Al
Borde, grupo no qual me focarei neste ensaio, que, embora seja um coletivo ‘localizado’ nas regiões tangenciais do meu próprio
trabalho de campo junto ao QWOCMAP, 8 torna-se um interessante exemplo de como poderíamos começar a pensar sobre
as manifestações queer na América Latina e sobre relações políticas transnacionais entre coletivos LGBTQ em um contexto
mundial globalizado.9
2. RELAÇÕES QUEER FEMINISTAS GLOBALIZADAS E DISSIDENTES
Aqui então tentarei ‘falar de perto’ desses grupos, margeando falas e conversações, além de outros dados de campo (dentro
e fora do universo online), tratando de evidenciar os modos pelos quais se articulam suas iniciativas de artivismo ao focar,
especialmente no caso do Mujeres Al Borde, nos processos identitários e de subjetivação que desenvolvem através dos seus
filmes, na busca por promover transformação social através de criações artísticas. Num contato que se iniciou em 2010, esses
dois coletivos vêm nutrindo parcerias que extrapolam a simples admiração e identificação pelo tipo de trabalho que realizam
no terreno das artes. Essas coligações se amplificam nas similaridades e nas maneiras pelas quais eles/elas coincidem na

3. Numa tradução livre, o nome do coletivo colombiano, Mujeres Al Borde, poderia ser concebido tal como “Mulheres à margem”, ou talvez mesmo, numa versão
um pouco mais ousada, como mulheres “no limite” ou “nas beiras”.
4. A sigla corresponde à Queer Women of Color Media Arts Project, nome da organização sem fins lucrativos com a qual venho desenvolvendo meu trabalho de
campo em San Francisco. Seu nome, caso traduzido, poderia ser algo tal como “Projeto de Mídia e Artes para Mulheres Queer de Cor”.
5. Este trabalho está partindo de análises iniciais realizadas no contexto de meu doutorado Antropologia Social, iniciado no ano de 2012 na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). Algumas das questões aqui abordadas se fazem presentes no trabalho de campo e de análise que estou realizando durante
os anos de 2013 e 2014, trazendo assim as reflexões preliminares que estão ainda em processo e que são sugeridas ao longo deste ensaio.
6. [Autoria a ser inserida em caso de aceite do presente ensaio], 2012, p. 68-86.
7. Aqui uso como recurso gráfico a inserção do “x” em algumas palavras, nos casos nos quais não se deseja claramente determinar o gênero dos sujeitos aos
quais estou me referindo, nas atividades desses coletivos. Essa é também uma prática, que, no caso do Mujeres Al Borde, é bastante recorrente, se tratando-se
de uma maneira de minimizar constrangimentos às identidades de gênero não binárias ou até mesmo para não tomar como pressupostas as identidades de
gênero somente em termos ‘masculinos’ ou ‘femininos’ no caso de alguns sujeitos. Mesmo que essas modificações gráficas sejam limitadas e parciais, ao
lidarmos com o binarismo de gênero que permeia a linguagem escrita e falada, a distinção gráfica torna-se uma forma importante de salientar uma diferença,
na sinalização de um tipo de resistência a certas normatividades, utilizada quando eu me refiro a elxs e quando elxs mesmxs se referem às suas experiências.
8. Cabe aqui agradecimento especial à Trinh T. Minh-há, que estava supervisionando minhas atividades como Visiting Scholar in Gender & Women’s Studies na
University of California at Berkeley (UC Berkeley), como parte de meu estágio doutoral sanduíche, com bolsa de pesquisa CAPES/PSDE, ao mesmo tempo que
desenvolvia minha pesquisa de campo durante o ano de 2014.
9. A teórica e cineasta feminista pós-colonial Trinh T. Minh-há problematiza os espectros colonialistas na produção de conhecimentos, seja artísticos, seja
científico/acadêmicos, propondo assim “falar de perto ao invés de falar sobre” (talking nearby instead of talking about) determinado contexto de interação,
seja para a produção de um filme documentário, em criações visuais, seja numa crítica epistemológica à antropologia, no contexto de encontros etnográficos
e em suas resultantes etnografias. Ao trabalhar com formas de linguagem indireta, ‘falar de perto’ sugere que não se ‘objetifique’, que não se aponte para um
‘objeto’ como se ele estivesse distante do sujeito falante, daquelx que cria uma narrativa, ou mesmo que se esteja ‘longínquo’ nos termos dos lugares de fala
nos quais essas narrativas são engendradas. Seriam assim tipos de narrativas ou falas que refletem sobre as condições de sua produção, achegando-se de
seu objeto de reflexão de maneira bastante próxima, sem que essa proximidade, no entanto, tome ou clame o lugar do próprio objeto de investigação, criando,
ao mesmo tempo, uma forma de narrativa vívida e não mera ilustração de um outro processo (também vívido) de interação social e criação artística. Conferir
Trinh T. Minh-Ha, 1991 e Trinh T. Minh-há e Nancy N. Chen, 1992.
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junção de atividades nem sempre vistas como complementares ou, até mesmo, diversas vezes, vistas como exclusivas, tais
como a arte e política.
O QWCMAP desenvolve, desde o começo da década de 2000, um tipo de artivismo cinematográfico que reúne comunidades
imigrantes e queer of color na Baía de San Francisco, buscando expandir sua atuação em diversas regiões da Califórnia e, mais
recentemente, em outras partes do mundo, tais como Colômbia e México. Ao realizar um festival de cinema anual e também
treinamentos de novos cineastas e videomakers em workshops gratuitos, o QWOCMAP trata de cultivar diversas parcerias
com organizações, coletivos e grupos focados nas questões pertinentes às comunidades of color, centrando principalmente
em organizações “irmãs” que também enfoquem debates sobre gênero, sexualidade e pertencimento étnico e racial. Nesses
workshops, que duram em média 16 semanas, além de sessões em laboratórios de edição digital de imagens, os participantes
passam por treinamento para que aprendam, com diferentes aprofundamentos, a criarem, escreverem, dirigirem e editarem
filmes de curta metragem em que diferentes recursos são utilizados como dinâmicas de envolvimento e aprendizagem.10
No caso do Mujeres Al Borde, as atividades se desdobram em criações cênicas e também videográficas que abordam questões
pertinentes às comunidades de mulheres, homens, pessoas trans e intersexo que não se conformam às limitações e disciplinamentos em termos de gênero e sexualidade, tratando também de pertencimentos culturais e étnicos latino-americanos. O
grupo, que teve o começo de suas atividades em 2001, destaca, em um de seus manifestos mais recentes, a diversidade do
coletivo quando é composto por “lésbicas, bissexuais, transexuais, pansexuais, homossexuais, heterodissidentes, intersex,
queers, anormais e hermonstrxs”, na qual o desejo de liberação, criação e os processos de desejo são valorizados.11 Essa compreensão local adota uma das perspectivas nos debates feministas contemporâneos que incorpora em suas elaborações políticas o gênero e as sexualidades como dispositivos discursivos, conformando corpos e subjetividades. Gênero e sexualidades,
nesse caso, mesmo que sejam categorias em si mesmas, são também interdependentes, pois o que se propõem ali é borrar as
fronteiras dicotômicas entre o ‘masculino’ e o ‘feminino’ e entre o ‘heterossexual’ e o ‘homossexual’, “pensando nas práticas
sexuais e a sexualidade em conjunto com as diferenças de gênero, que seriam negociadas na contemporaneidade através dos
processos identitários e de desejo” (Butler, 2002: p. 335).12
Esses dois grupos cruzam-se pelo tipo de parcerias que buscam manter entre diversas organizações em níveis locais e transnacionais, de maneira que sua interação inicial ocorreu em função da participação de ambos em fóruns feministas transnacionais. Em uma de minhas conversas com Kebo Drew, integrante do QWOCMAP, ela descreveu os primeiros contatos entre
os dois coletivos na Cidade da Guatemala em 2010, no VII Encontro Lésbico Caribenho e Latino-Americano, contexto no qual
a identificação inicial em termos políticos e artísticos entre elxs deu origem à vontade de estabelecer parcerias posteriores.
Após esse primeiro contato, a parceira frutificou e, no aprofundamento desse intercâmbio, o coletivo estadunidense, na figura
de Liliana Hueso, integrante do QWOCMAP naquele momento, auxiliou na criação de um módulo de treinamento para a produção de audiovisuais próprios do Mujeres Al Borde, num contexto em que o coletivo latino-americano já desenvolvia, desde longa
data, produções teatrais que envolviam questões de gênero, sexualidade e comunidades marginalizadas em Bogotá.
Assim, inspirados/as no programa de treinamento cinematográfico do coletivo estadunidense, surgiu a Escuela Audiovisual
Al Borde, iniciativa na qual o coletivo colombiano busca intencionalmente trabalhar adaptando sua experiência anterior de
artivismo cênico na Escuela Queer Teatro de las Aficionadas, um programa de treinamento cênico que dura de nove a doze
meses, para a elaboração de suas próprias criações e treinamentos em cinema e vídeo. Muitos de seus filmes trabalham com
dinâmicas coletivas e individuais que partem das ideias relacionadas aos limites e às margens, ‘locais’ simbólicos e materiais
nos quais essas sexualidades e suas expressões de gênero se configuram, numa abordagem aberta que busca trabalhar com o
que surge a partir das experiências individuais dxs participantes, criando novas palavras e imagens como meios de nomear e
materializar experiências, processos identitários e de desidentificação. Em seu web site, 13 o coletivo advoga pela necessidade
de tornar visível o que sempre esteve invisível, tratando de criar suas próprias imagens, problematizando violências de gênero
e dinâmicas heteronormativas limitantes. Os frutos do programa de treinamento que elxs desenvolveram resultaram num convite estendido ao Mujeres Al Borde para a participação no XII Encontro Feminista Caribenho e Latino-Americano que ocorreu
em Bogotá em 2011, do qual o QWOCMAP também participava, possibilitando que os dois coletivos estreitassem mais ainda a
relação que vinham nutrindo a distância e em encontros ocasionais em contextos de ativismos feministas.
A criação desses filmes no contexto do Mujeres Al Aborde se expandiu ao longo dos anos em criações que são realizadas
durante um treinamento de dois meses, nas quais os/as participantes criam documentários autobiográficos ao mesmo tempo
em que se envolvem nas produções de colegas também em treinamento. Visando um artivismo que transpassa fronteiras, elxs
querem criar vínculos entre os/as participantes ao gerar espaços para o compartilhamento de histórias e processos de intercâmbio cultural, de desejos e de identificações sexuais, de gênero e étnico-raciais, além de diferentes processos de inserção no
ativismo e nas práticas de criação artística quando se relacionam com militantes colombianos e também com participantes de
outros países latino-americanos. No ano de 2013, a produção de cinema do Mujeres Al Borde já tinha sido exibida em diversos

10. [Autoria a ser inserida em caso de aceite do presente ensaio], 2012, p.71.
11. Ana Luchx, 2014.
12. Conferir também Gayle Rubin e Judith Butler, 2003.
13. Seu endereço eletrônico é http://www.mujeresalborde.org/
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festivais de cinema, tais como o Femina, festival sediado no Rio de Janeiro, e também o Barcelona Gay and Lesbian Film Festiva,
realizado na Espanha.
A parceria entre o QWOCMAP e o coletivo colombiano também teve continuidade ao passo que a produção cinematográfica
do Mujeres Al Borde pôde integrar pela primeira vez a programação da oitava edição do Queer Women of Color Film Festival
em 2012, festival de cinema anual organizado pelo QWOCMAP para exibição de sua própria produção videográfica realizada
nos workshops e que conta também com curadoria de filme de outros/as diretores/as queer of color com foco em gênero,
sexualidades e comunidades marginalizadas em termos étnicos. Com financiamento da fundação Astraea, 14 foi possível que
Claudia Corredor e María Cristina Rodríguez, integrantes do Mujeres Al Borde, participassem presencialmente do festival de
cinema do QWOCMAP na Califórnia naquele ano, levando consigo sete filmes documentários autobiográficos15 produzidos em
2011 em Bogotá e em Santiago do Chile. Conforme narram em seu site, 16 a experiência foi muito interessante pelas já citadas
afinidades entre os dois coletivos, em relação ao que elxs chamam de “um trabalho muito conectado ao seu artivismo audiovisual” e, simultaneamente, pelas dinâmicas do próprio festival, onde as trocas realizadas são também maneiras de construir
comunidades transnacionais palpáveis.
Com filmes dxs artivistas Fer, Jimena, Andrea, Damian, Claudia, Muñeka y Michel, o coletivo colombiano parece privilegiar
as histórias de vidas dxs participantes e criadorxs em suas produções, possibilitando acesso gratuito aos meios técnicos de
produzir esses filmes. Com um formato de festival de cinema que privilegia a interação da comunidade que agrupa, o QWOCMAP possibilita que os/as diretores/as dos filmes que exibem tenham espaço para conversação com a audiência, detalhando,
através do formato de perguntas e respostas, o processo de criação dos filmes. Nas narrativas das integrantes do coletivo
colombiano, a participação no festival e o debate com a audiência possibilitaram que se produzissem processos de identificação da audiência presente com as histórias retratadas nos filmes, permitindo que se visibilizassem desde pontos de vista
variados, situados no sul global, outras realidades e processos identitários de gênero, sexualidade e étnico-raciais. Enfatizando
simbólica e literalmente o ato de cruzar fronteiras, geográficas e/ou culturais, ao habitá-las e recriá-las, o Mujeres Al Borde
se mostrou aberto ao convite de compartilhamento de suas histórias criadas desde as “bordas”, nutrindo, em conjunto com o
QWOCMAP, “novas conexões de cumplicidade e afeto que vão mais além das fronteiras do idioma ou das fronteiras simbólicas
e materiais entre ‘norte’ e ‘sul’” (Luchx, 2012).
Naquele ano, também foi possível realizar um painel de debates entre diferentes ativistas e criadores do qual participaram as
integrantes do coletivo colombiano, Claudia Corredor e María Cristina Rodríguez, contando também com Mónica Énriquez-Énriquez, integrante da fundação Astraea e cineasta curadora do QWOCMAP, e Elisa Diana Huerta, ativista queer e anteriormente
coordenadores/as dos festivais do QWOCMAP em sua quarta e quinta edições. Nesse painel, xs participantes abordavam temáticas em torno da interseccionalidade e das possibilidades de construção de alianças LesbiTrans feministas entre América
Latina e América do Norte, assuntos centrais da edição daquele festival, além das discussões sobre as uniões civis. Os filmes
dos/as criadoras do coletivo colombiano, reunidos na sessão principal do festival naquela ocasião, chamada Unfenced/Sin
Valla, 17 abordavam questões relacionadas às fronteiras geográficas e simbólicas, trabalhando diferentes maneiras em que
limites são impostos às expressões das sexualidades. A parceria entre os dois coletivos continuou após essas intensas trocas
durante 2012, com parte da produção do coletivo colombiano apresentada também na décima edição do festival em 2014,
tendo como cerne questões relativas à justiça ambiental para as comunidades queer of color dentro e fora dos EUA. Nessa
edição do evento, as produções exibidas pelo Mujeres Al Borde foram filmes que abordavam as lutas de comunidades rurais na
Colômbia na sua relação de violência e resistência com os grupos paramilitares e com o governo colombiano.
A importância e potência das ‘margens’ nessas narrativas é crucial para entendermos a retórica a partir da qual são realizados
muitos desses filmes e vídeos. Tal como aponta Mónica Énriquez-Énriquez (Énriquez-Énriquez, 2012: s/p), ativista colombiana
que faz parte da fundação Astraea, imigrante nos Estados Unidos e também cineasta curadora do QWOCMAP, as experiências
do grupo ativista colombiano narravam de maneira documental histórias de resistência e lutas para autodeterminação de
pessoas queer e não binárias em termos de gênero e sexualidade e que ressaltam de maneira presente seus pertencimentos
étnicos e raciais. Narradas em primeira pessoa, suas impressões sobre o painel de debates do qual participou, com as integrantes do Mujeres Al Borde na décima edição do festival de cinema realizado pelo coletivo estadunidense, possibilitaram
que se fizessem visíveis as maneiras pelas quais os filmes do coletivo colombiano abordam histórias que geralmente estão
invisíveis nas mídias mainstream. Evidenciando o poder e os significados das conexões transnacionais entre os dois coletivos
naquela ocasião, ela nota como as formas e os usos da fantasia e criatividade presentes nessas imagens buscam questionar
14. Astraea, Lesbian Foundation for Justice é uma organização filantrópica fundada em 1977 que trabalha na defesa de direitos LGBTQI em diversas partes
do mundo. Como organização feminista multirracial e multiclassista, o objetivo da fundação se define no esforço de reunir finanças para coletivos e ações
voltados especialmente às lésbicas e mulheres de cor, visando construir conexões entre ativistas, doadores e a comunidade LGBTQI ao redor do mundo. A
fundação, cujo siteé http://www.astraeafoundation.org/, também financiou os programas de treinamento do Mujeres Al Borde ao longo dos anos. Neste ano, o
coletivo também contou com o apoio financeiro do Global Fund for Women.
15. O trailer da Escuela Audiovisual Al Borde, que reúne parte da produção audiovisual de 2011 exibida no festival estadunidense, está disponível no seguinte
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hLdYdXmSJyw&list=UUhuPmIgvfdKsVp8TrZR634Q
16. Numa postagem em seu website, em julho de 2012, elxs narram o processo de participação no festival e outros detalhes do intercâmbio entre os dois
coletivos naquela ocasião: http://mujeresalborde.org/spip.php?article232
17. O título do painel poderia ser traduzido literalmente como “Sem cercas”. Poderíamos pensar em sentidos mais abrangentes tais como “sem limites”, “sem
grades” ou mesmo “sem fronteiras”.
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certas construções narrativas para imaginar futuros e vidas alternativas ao interrogar simultaneamente os paradigmas masculinistas, homonormativos e brancos e denotar, como sugerem alguns autores, “que é precisamente nas margens, em relação
com sexualidade e desejo, que as críticas mais poderosas e indispensáveis sobre formações e noções dominantes de nação,
diáspora e sexualidade tomam lugar”(Gopinath, 2005: p. 28).
Uma das imagens que mais caracterizam a Escuela Audiovisual Al Borde é o seu logo, que representa um/a videomaker transgênero vestindo gravata e saltos altos. Para Mónica, este/a videomaker transgênero seria capaz de metaforicamente cruzar
fronteiras nacionais e de gênero, capturando magia, fantasia e sobrevivência. Numa compreensão que concebe transformação
social em termos coletivos e individuais, Mónica observa que o tipo de criação ali acionada e as redes estabelecidas entre
esses coletivos
“[…] utilizam-se do riso e do afeto para construir pontes, formular críticas, protestar contra opressão institucional, desconstruir
gêneros e criar fortes redes para mudança social. […] [Criar filmes nas ‘margens’, seja na Colômbia, no Chile ou nos Estados
Unidos se torna, muitas vezes, uma das únicas] formas de sobreviver quebrando isolamentos, tanto em nível local e global. Não
podemos mais nos dar ao luxo de trabalhar sem nos unirmos em colaboração. Pessoas LGBTQI of color vivendo e sobrevivendo
nos Estados Unidos devem se conectar com pessoas LGBTQI vivendo e sobrevivendo no leste global e no sul global e vice-versa. Desta forma, podemos trocar estratégias, construir amizades, traduzir nossas diferentes experiências, celebrar diferença,
e, como resultado, criar novas possibilidades” (Énriquez-Énriquez, 2012: s/p).
Nessa compreensão, podemos falar em margens, considerando aí as bordas, os limites e as fronteiras de todas as ordens e
incluindo reflexões sobre o que seja o ‘centro’ e o que seja a ‘periferia’, se consideramos que exista um ‘centro’, tomado e constituído sempre como referencial. Considerar esses processos identitários e as imagens criadas nas iniciativas desses coletivos, muitas vezes consideradas como “periféricas” ou mesmo “marginais”, somente se torna possível se passarmos também
a questionar os lugares e espaços de “marginalização”. Tal como aponta Prathiba Parmar (Parmar, 1993: p. 4-5), ao produzir
filmes que lidam com essas diferenças, esses sujeitos encaram desafios constantes na luta por desafiar certas instituições
sociais e culturais canônicas, que buscam repetidamente fazer com que se acredite, em função dessas mesmas visíveis diferenças, que essas individualidades sejam um ‘Outro’ e, assim, também aqueles/as ‘marginais’, mesmo que ao longo de sua
conformação subjetiva esses sujeitos nunca tenham pensado em si mesmos em termos de marginalidade ou mesmo como o
“Outro” exotizado pelas potências imperialistas, tomadas tais como se fossem o “centro” a princípio.
3. MODOS DE SUBJETIVAÇÃO, ARTIVISMO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Na Escuela Audiovisual Al Borde, torna-se presente a vontade de contar histórias em primeira pessoa que abordem as vidas
dxs criadorxs, tomando os meios audiovisuais e o vídeo como ‘cúmplices’ nesse processo criativo. Seus trabalhos buscam
transparecer, através das mídias visuais, as maneiras pelas quais elxs realizam seu artivismo contrassexual (Preciado, 2002 e
2011) na América do Sul, em exercícios de compartilhamento de experiências micropolíticas (Guattari e Rolnik, 1986: p. 53-55)
que materializem transformação social. Lidando muitas vezes com discursos sociais que patologizam expressões de sexualidades que colocam em xeque o binarismo de gênero e a heterossexualidade compulsória, esses/as artivistas criam formas de
produzir cinema respondendo às representações que excluem os corpos ditos ‘diferentes’, buscando “reconhecer os diversos
sexismo e heteronormatividades, a patologização do desejo, atrevendo-se a criar outras maneiras de viver a sexualidade, que
fazem o prazer visível, e que ‘escapam’ das normas e convencionalismos” (M*ara, 2014).
Como dito anteriormente, a circulação da produção videográfica do Mujeres Al Borde se dá através da exibição em diversos
festivais de cinema e também ao longo do intercâmbio com outros grupos ativistas; mas não se restringe somente a esses
espaços ou mesmo aos formatos mais reconhecidos de produção cinematográfica; se expressa simultaneamente no modelo
contemporâneo de produções visuais para a internet, tais como as web series, transmitidas por meio de streaming de vídeo.
Esse é o caso da web series por eles/as chamada de Artivismos: La Imagin-acción del Deseo, 18 desenvolvida pela Al Borde Producciones, divisão de produção do coletivo colombiano. Nessa web serie, composta até o momento de cinco diferentes vídeos
documentários, observamos uma das maneiras pelas quais o coletivo realiza seu artivismo, ao registrar sujeitos envolvidos
em artivismos variados, que abordam gênero, sexualidade e questões étnicas e raciais em seu próprio trabalho de invenção.
Dois desses filmes chamam especial atenção pelo fato de terem sido produzidos no interior de fóruns ativistas feministas, tratando-se de trabalhos dirigidos e produzidos durante o evento Venir Al Sur – I Encontro LesBitransInter Feminista da América
Latina e do Caribe, que ocorreu no Paraguai, na cidade de Assunção em 2012. Num desses filmes, intitulado Artivismos 3: los
muchos cuerpos de um solo cuerpo, al desnudo, 19 observamos uma das performances dx artivista e antropólogx colombianx
Lillith Natasha Border Line, na qual somos simultaneamente confrontados com os processos identitários sugeridos por suas
narrativas, elx posiciona-se como sujeito que diversas vezes escapa das definições e siglas, apontando para o que poderíamos
considerar como um processo de subjetivação queer e resgatando, em certo sentido, as origens trans dessa categoria em sua
elaboração inicial.

18. Os vídeos podem ser assistidos no endereço eletrônico http://mujeresalborde.org/creaciones/videografia/
19. Acesse o vídeo, disponível em http://vimeo.com/58178861
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Uma das questões mais recorrentes nesses documentários são as formas pelas quais esses sujeitos compreendem suas atividades artísticas e políticas tais como ações que estão profundamente imbricadas.20 É o caso dx poeta e performer argentinx
Susy Shock que aborda em sua música e poesia, a sexualidade, o gênero e a etnicidade a partir de sua posição como pessoa
transgênero, buscando referenciar suas experiência trans aos fluxos e transformações atribuídos a Pacha Mama, a deusa mãe
dos povos originários e indígenas latino-americanos. Suzy reverencia Pacha Mama buscando defini-la como um todo nem
sempre classificável e que por isso mesmo é trans, concebido por elx, em suas palavras, como algo em “movimento, recriando-se, fusionando-se, juntando-se, revolvendo e somando, jogando” com um conceito ligado a terra, numa sinalização de seus
pertencimentos étnicos e culturais. Nas palavras de Susy, que é personagem principal do vídeo Artivismos 3:Sudaca, Trans y
Artivista - Susy Shock Letal, 21 a outra criação audiovisual também produzida no encontro ocorrido em Assunção em 2012, a
arte “é algo sempre político, pois se trata também de um modo comunicacional absoluto, de construção de vínculos, de construção de símbolos, de afirmação ou de desconstrução de símbolos e não há nada mais político do que isso.”22
Em muitas criações audiovisuais do coletivo colombiano também se denotam as maneiras pelas quais pessoas LGBTQ experimentam violências institucionais, físicas, interpessoais, psicológicas, especialmente na esfera pública. No contexto colombiano são notórias algumas políticas ultraconservadoras nas quais pessoas queer e LGBT são os principais alvos de violência,
corporificada de forma nefasta nas chamadas ‘campanhas de limpeza social’ (COLOMBIA DIVERSA, 2013: p. 11-12.), “baseadas
naquilo que se compreende como desvios em termos gênero e sexualidade, liderado por organizações paramilitares que diversas vezes são auxiliados pelos militares” Énriquez-Énriquez, 2012: s/p) e pelo governo.
Trabalhando com essxs artivistas através de situações muitas vezes difíceis, o Mujeres Al Borde pode instruir e materializar
maneiras pelas quais o pessoal pode ser coletivo e simultaneamente político, treinando novos criadores para a invenção de
imagens em movimento e também de ‘modos de constituição de subjetividade’, no que Michel Foucault chama de regimes
de subjetivação e defini como os “diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos se tornaram sujeitos”
(Foucault, 1984), considerando aí as diferentes ‘posições de sujeito’ que podem ser configuradas e ocupadas. As maneiras
de produzir transformação social tomam aqui a forma do que elxs chamam de artivismo, prática política e de criação que
visa potencializar e visibilizar os processos de subjetivação e as posições de sujeitos transfigurados. Na junção das palavras
“arte” e “ativismo”, elxs desenvolvem este neologismo híbrido, “artivismo”, denotando que ali fazer artístico e prática política
são atividades indissociáveis, delineadas no interior dos trabalhos criados para o universo virtual. Suas iniciativas poderiam
ser chamadas de queer artivismos digitais, que significam, na definição de alguns autores (Sandoval e Latorre, 2008: p. 82.)23,
tipos de criações visuais e estéticas “realizadas por indivíduos que articulam e enxergam uma relação orgânica entre arte e ativismo”, gênero e sexualidade, combinando influências estéticas a partir dos feminismos não brancos e das discussões queer.
Em muitos aspectos, essas produções, que se originam no interior de movimentos sociais, extrapolam as fronteiras do que
pode ser pensado como ‘arte’ por circuitos institucionalizados (Alfred Gell, 2001) no universo das artes visuais, aquele tipo
de arte que geralmente é visto em museus, galerias e espaços tipicamente ‘artísticos’. Em algumas discussões recentes a
respeito da produção de arte contemporânea, alguns pesquisadores no Brasil (Kinceler, 2009; Novaes, 2012; Wasem, 2012) e
em outras partes do mundo (Bourriaud, 2009) têm denominado essas iniciativas pelos nomes de ‘arte relacional’, ‘arte colaborativa’, ‘arte participativa’ ou, algumas vezes, ‘arte pública de novo gênero’, num esforço crítico de elaboração teórica sobre
essa produção artística. Essas tendências apontam para
“[…] a superação do paradigma da autonomia da arte em detrimento de procedimentos engajados […] no sentido de viabilizar
relações na esfera da vida, […] em que os espaços a serem ocupados já não são necessariamente os institucionais, [pois] a arte
ocupa o espaço público, […] resistindo e atuando coletivamente” (Novaes, 2012: p. 66).
Pensar em novos processos artísticos de criação, marcados por coletividades e por dimensões públicas e polêmicas da vida
social, parece ser uma das maneiras que o coletivo colombiano encontra para expressar demandas coletivas que nem sempre
encontram espaço para se materializar. Essas propostas pressupõem uma ampliação das discussões sobre a noção de “arte
pública”, num tipo de arte que está profundamente relacionada à esfera pública, naqueles que são processos de transformação, conflito e disputas no interior de contextos sociais bastante definidos. Numa mudança de perspectiva no modo como se
encaram expressões artísticas conectadas à esfera pública, William. J. T. Mitchell (J. T. Mitchell, 1992: p. 2.), 24 historiador e
teórico estadunidense das artes visuais, propõe ‘ampliação’ e aprofundamento no modo como concebemos a esfera pública,
levando igualmente a uma ampliação de escopo naquilo que é considerado como “arte pública” no interior dos debates historiográficos e teóricos sobre a arte contemporânea. Refletindo de forma semelhante, Susanne Lacy (Lacy, 1995: p. 19.), artista
e crítica de arte estadunidense, sugere a expressão ‘arte pública de novo gênero’ (new genre public art), considerando aquelas
20. Essa é uma questão que também é recorrente em Artivismos 1: diálogos entre travestis, outro filme da webserie, produzido em 2011 e disponível em http://
bit.ly/1y4BhsG
21. Acesse o vídeo disponível em https://vimeo.com/59183248
22. Essa narrativa faz parte do documentário disponível em http://vimeo.com/59183248
23. Conferir também Chela Sandoval, 2002.
24. Agradeço à sugestão da Dra. Rosa Blanca Cedillo no que diz respeito à essa referência teórica e em parte das reflexões sobre a esfera pública presentes
neste trecho do ensaio. Cabe também a ela um “obrigado” mais extensivo em decorrência de sua abertura, pela interlocução e pelo convite, à reflexão sobre
as questões aqui esboçadas.
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práticas artísticas nas quais o engajamento direto dos artistas proponentes e dos participantes, eles mesmos, nessa relação,
tornados também artistas, criam possibilidades de interagir e comunicar questões prementes para todos aqueles envolvidos,
produzindo afinidades através de dispositivos relacionais que provocam encontro, compartilhamento de experiências e possibilidades de mudança social – processos nos quais as relações estabelecidas são os próprios objetos e materiais artísticos
que constituem fontes para a criação visual e poética.
Aqui os dispositivos relacionais se tratam da própria Escuela Audiovisual Al Borde, que produzem imagens em movimento e materializam questões pertinentes à esfera pública em questões profundamente relacionadas às vidas das pessoas
queer e trans na América Latina, principalmente na maneira como essas pessoas são tratadas e vistas no espaço público
e nas relações de resistência que desenvolvem para responder a tais situações. As proposições artivistas do Mujeres Al
Borde pressupõem-se como ambientes de reunião e elaboração sobre o espaço e a esfera pública, ambientes nos quais se
encontram maneiras de resistir e contrapor-se a um contexto no qual a própria aparição e “aparência pública de pessoas
queer e trans são diversas vezes punidas com violência legais e ilegais” (Butler, 2012: p. 119). Nesses ambientes de criação
artística visual, constituídos como
“[…] assembleias por pessoas trans e queer, a reivindicação feita é muitas vezes de que as ruas devem estar a salvo da polícia,
que é cúmplice em ações criminais, especialmente nas ocasiões em que a polícia apoia regimes criminosos ou quando, por
exemplo, a própria polícia comete os crimes contra minorias sexuais e de gênero” (Butler, 2012: P. 19).
Esse é um tipo de produção artística que se volta muito mais para as necessidades coletivas e individuais das comunidades,
a partir e através das quais essa mesma produção tem sua origem, e que, ainda que também se insira e dependa dos circuitos institucionais para sua circulação, tem sua potência ativada de forma mais vívida quando realizada em comunidade, na
forma de interação e criação de significados que os próprios sujeitos criadores/espectadores dão às imagens que produzem,
desmantelando “os dispositivos políticos que produzem diferenças de classe, raça, gênero e sexualidade e feminismo, criando
uma plataforma artística e política para a invenção de um futuro comum” (Preciado, 2007: s/p). Aqui, essas criações também
poderiam ser consideradas como uma espécie de arte pública, pois discutem as maneiras pelas quais os/as participantes dos
treinamentos e os próprios vídeos e filmes do Mujeres Al Borde lidam com a recepção e as reações negativas frente às suas
sexualidades em contexto público, realizando, assim, em sua exibição em espaços específicos para produção cinematográfica,
nos intercâmbios dessa produção com grupos em outras partes do mundo, na veiculação pela internet e na própria criação dos
vídeos, uma maneira de intervir criticamente em relações sociais na esfera pública, visando transformação social.
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RESUMO
O texto reflete sobre as estratégias artísticas, comunicacionais e produtivas da Mail Art na América Latina, desde sua afirmação no final dos anos de 1960 - com a veiculação underground de todo o tipo de imagens e textos, muitas vezes de teor político
ou subversivo -, até o processo de institucionalização dessa tendência, na década seguinte, quando se estabelece o embate
entre política e arte. Nessa época, a comunicação interpessoal era severamente vigiada e controlada, em razão de a maioria
dos países da América do Sul viver sob a égide de regimes ditatoriais repressores. Os mail artistas formularam uma rede rizomática de comunicação underground para troca de ideias, informações e para o envio de mensagens de solidariedade aos
artistas perseguidos ou condenados à prisão, desafiando o poder instituído e burlando a censura. Ao serializarem os trabalhos,
autorizarem a interferência do receptor sobre a imagem ou texto recebido e proibirem, inicialmente, a comercialização desses
produtos artísticos, os mail artistas subvertiam os conceitos de unicidade e de autoria, e desprezavam o mercado de arte.
Palavras-chave: Mail Art. Arte e Política. Rede. América Latina. Ditadura Militar.
ABSTRACT
The text reflects on the artistic, communicational and productive strategies of Mail Art in Latin America, since its statement in
the late 1960s with the underground placement of all types of images ant texts, often in political or subversive content, to the
process institutionalization of this trend in the following decade, when establishing the clash between politics and art. At a time,
interpersonal communication was severely guarded and controlled, because most South American countries live under the aegis of
repressive dictatorial regimes. The mail artists formulated a rhizomatic network underground communication, to exchange ideas,
information and sending messages of solidarity to the persecuted artists or sentenced to prison, which challenged the established
dictatorial power and circumverting censorship. By serializing the works, authorizing the interference of the receiver over the image
or text received and initially prohibiting the commercialization of these artistic products, the mail artists subverted the concepts of
oneness and authorship, and despised the art market.
Keywords: Mail Art. Art and Politics. Network. Latin America. Military Dictatorship.
1. INTRODUÇÃO
O processo de desmaterialização da arte embora seja um fenômeno da segunda metade do século XX, talvez se possa afirmar
que começou a ser delineado com as primeiras vanguardas históricas. O Dadaísmo e o Futurismo foram alguns dos movimentos artísticos que recorreram a materiais e objetos descartáveis e inusitados, subverteram conceitos e cânones, contribuindo
para a dessacralização do objeto estético e para aproximar a arte da vida. Alguns desenvolveram práticas polifônicas e ações
criativas fenomênicas, como foi o caso de Duchamp, com o ready-made, e o de Schwitters (1987-1948), com o Merzbeau, estrutura híbrida, concebida a partir do acúmulo de materiais descartados ou detritos, no início do século XX. Duchamp rompeu,
ironicamente, com os tradicionais conceitos de objeto estético, de unicidade, de pureza e de autoria da obra de arte, elegendo
objetos funcionais, produzidos em série pela indústria e por operários anônimos. Porém, ao nomeá-los e assiná-los, retirava-lhes a função e os alçava à condição de arte. Schitters, por sua vez, acumulou em uma única proposição site specific, ambígua
e in progress, materiais descartados, de diferentes origens, formatos e cores. Esse trabalho, além de não se inserir nas tradicionais categorias artísticas, subvertia os valores e conceitos em que se pautou a arte ocidental durante séculos, entre eles a
ideia de pureza e de perenidade.
Com a destruição dessa obra pelos nazistas, em 1943, Kurt Schwitters, daria continuidade à produção de colagens, empregando imagens extraídas de jornais e revistas, retalhos de tecidos, entre outros materiais, dando continuidade ao projeto de
desestetização do objeto artístico.
Caberia também aos signatários daqueles movimentos de vanguarda, entre eles Marcel Duchamp, Carlo Carrá, Giacomo Balla
e Depero, o início do processo de reprodução e envio pelo correio a destinatários de diferentes países, de mensagens, textos,
imagens, colagens. A ideia era divulgar, comunicar e fazer circular propostas e ideias criativas e as novas concepções políticas e estéticas, de morte ao passado, por eles defendidas. Essa prática de correspondência e envio de trabalhos a artistas de
várias partes do mundo são considerados precursores da Arte Correio ou Arte Postal. No entanto, por diferentes razões, entre
elas a depressão e as crises geradas pelas duas grandes guerras, somente na década de 1960, com a desmaterialização e o
surgimento de novos paradigmas é que esse processo artístico encontraria terreno mais fértil para desenvolver-se e expanCULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN
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dir-se rapidamente, constituindo uma rede rizomática que contagiou e teve seu fluxo alimentado por postagens de artistas de
todas as latitudes.
Àqueles antecedentes iria somar-se, após a II Guerra uma pintura descontruída, experimental, formulada por manchas ou
signos e a junção de materiais precários - gesso, massa de vidraceiro, vidro moído, areia, cascalho - para atribuir-lhe maior
densidade matérica ou corporeidade. Pollock iria transformar o ato pictórico em ação performática, processo que mobilizava
não somente a mão e o olho, mas todo o corpo do artista.
Os exemplos citados revelam como o processo de desmaterialização da arte vinha se processando gradativamente desde as
primeiras décadas do século passado, mas na década de 1960 era levado às últimas consequências com a Pop Art, tendência
artística que ampliou e hibridizou diferentes processos, suportes e materiais, e acolheu uma polissemia de práticas: emprego
de tecnologias e de processos artesanais, como a serigrafia, para reproduzir ou serializar trabalhos de fácil assimilação, por
meio dos quais os artistas estabeleciam uma espécie de entrelaçamento entre arte e comunicação. Para fazerem referência à
produção industrial, ao consumismo e ao novo modo de vida americano associaram, em inusitadas composições, fotografias,
colagens de imagens, palavras, marcas comerciais e slogans veiculados pelos meios de comunicação de massa, ou extraídos
de revistas populares ou de cartazes publicitários.
Pautando-se nessas premissas, no conceito de autonomia artística e na brecha aberta por Duchamp, um dos precursores da
Pop Art, o americano Ray Johnson (1927-1995), criou a New York Correspondance School of Art (1962), aproximando ainda
mais arte e vida. Embora fosse amigo de Andy Wahol, se mostraria avesso à publicidade e à autopromoção a que recorreu tal
artista. Ray Johnson preferiu o anonimato, trafegando à margem do sistema artístico, por refutar as instituições, a crítica e o
mercado de arte, instâncias que considerava legitimadoras, judicativas, seletivas e responsáveis pela manutenção do gosto
elitista. Formulou a livre conexão entre comunicação e arte, mediante o envio pelo correio, de trabalhos que muitas vezes
constavam de frases, textos, recortes de revistas e jornais, fragmentos de histórias em quadrinhos, colagens ou desenhos de
imagens jocosas, de diferentes origens, entre as quais o famoso coelho, que se tornaria sua assinatura ou a marca identitária
de Johnson. Essa correspondência, muitas vezes em forma de cartões-postais, era enviada a artistas consagrados ou emergentes, de várias partes do mundo. Os trabalhos recebidos e enviados não tinham valor comercial, pois, por recomendação
expressa do artista, não deveriam ser comercializados nem expostos. Na correspondência enviada o americano carimbava a
seguinte instrução aos destinatários: “copiar e enviar para outros ou devolvê-la”, ou ainda, “complete-o e devolva-o, por favor!”.
Inúmeras remessas foram enviadas aos integrantes do Fluxus, que devolveriam a Johnson os trabalhos recebidos com inusitadas interferências. Enviaram também proposições ousadas e revolucionárias, de sua própria lavra, em forma de postais,
cartazes, catálogos, revistas, boletins, livros de artista. Ambos os empreendimentos americanos contaram com a participação
de signatários de diferentes continentes, postando em fluxo contínuo trabalhos de diferentes naturezas e calibres, que deram
origem a muitos arquivos de artistas1.
Surgia assim a rede de comunicação denominada indistintamente, Arte Postal, Arte Correio, Mail Art, Arte a Domicílio, Arte
Por Correspondência. Embora essas denominações se tornassem de uso corrente e indistinto, nenhuma delas daria conta de
traduzir a verdadeira acepção ou a peculiaridade desse fenômeno artístico. Isso porque fazem menção tão somente ao meio
utilizado para o envio da correspondência ou ao padrão dos postais tradicionais, produzidos e comercializados em grande
escala. Entretanto, se muitos participantes da rede enviaram postais criados por eles nesse formato, a maioria subvertia as
normas e as determinações do correio, postando pacotes, livros, revistas, envelopes contendo postais - de diferentes formatos,
tamanhos e cores – que eram elaborados pelos próprios remetentes, bem como os respectivos selos, os chamados selos de
artista. Se muitas remessas irregulares eram depositadas nas caixas do correio, como forma dos artistas testarem ou mesmo
burlarem as normas e a confiabilidade dos correios, significava também descumprir as determinações do poder instituído,
pouco importando se as postagens fossem devolvidas antes de chegarem ao destino. Aliás, se muitas vezes isso ocorreu em
razão dessas postagens irregulares conterem apenas o número da caixa postal do remetente e o nome do destinatário, há
relatos de artistas confirmando que mesmo assim correspondências enviadas ao exterior foram entregues, possivelmente
porque os funcionários dos correios localizaram em catálogos telefônicos o endereço dos destinatários. Vale destacar, ainda,
que boa parte dos trabalhos que circularem em rede resultava de registros fotográficos, vídeos e gravações em Super-8, de
performances e happenings realizados pelos mesmos artistas sul-americanos.
Isso porque, quanto mais carimbos do órgão fossem inseridos nas postagens, maior significado e raridade as correspondências adquiriam e tornavam-se obras raras dos arquivos.
Por meio dessas proposições de natureza conceitualista e experimental, os mail artistas pleiteavam formular um processo
sociológico de comunicação e de interação artística, para a livre circulação de objetos artísticos, mas também para o estabelecimento de novas possibilidades de criação coletiva de interação e troca entre artistas, que muitas vezes sequer se conheciam.
Como bem observou Zanini (1978: 32), a arte correio se tornou “um dos fenômenos mais notáveis da vanguarda internacional
naquele momento”, envolvendo “particularmente os jovens, além de que não de pode relevar o fato que essa atividade liberou
novas situações estruturais e de comunicação para a linguagem da arte”.

1. Como o artista sempre se negou a expor e a vender esses trabalhos, apesar do apelo das instituições, desde a década de 1970, quando se deu a institucionalização da Arte Postal, o mesmo acumulou uma quantidade imensa de trabalhos, que deram origem a significativo arquivo, que deu origem a uma enciclopédia
de e-books, que estão disponibilizados on-line.
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Os mail artistas formularam, assim, uma arte alternativa, processual, democrática, inclusiva, livre de regras e de valores estéticos, ou seja, acessível a todos. Os processos técnicos adotados, os elementos sintáticos ou figurais das correspondências ou o
resultado final do objeto artístico produzido e enviado eram menos relevantes que a eficácia da mensagem a ser comunicada.
Assim, ao propugnarem “o declínio da aura espiritual” do objeto estético acabariam instaurando “o aparecimento de outro tipo
de aura, de natureza comunicacional” (Cauquelin, 2006: 79).
Se tais mudanças na concepção artística balizaram o desenvolvimento da arte correio, isso não ocorreu, porém, de modo
isolado, mas em meio a uma série de conjunturas e acontecimentos que, a partir do pós-guerra, contribuíram para modificar
as estruturas sócio-políticas-econômicas-científicas, culturais e perceptivas, que poriam em xeque todas as certezas que
moveram o mundo até então.
A Guerra Fria levou à divisão do mundo em dois grandes eixos antagônicos: o socialista e o capitalista. A revolução cubana
(1959) e a suspeita dos Estados Unidos de que poderia haver uma expansão socialista no continente americano, levaram
aquele país a vigiar, controlar as ações dos líderes governamentais latino-americanos e a fomentar conflitos sociais e políticos.
Como estratégia para manter a sua hegemonia no continente, os norte-americanos, incentivaram e apoiaram a implantação
e de regimes autoritários e repressivos, em vários países da América Central e do Sul, a maioria dos quais entre a metade da
década de 1960 e o início dos anos de 19802 Embora os governos militares tivessem investido em um plano desenvolvimentista sem precedentes e na recuperação da economia de seus respectivos países, o investimento em obras de grande porte aumentaria ainda mais a recessão econômica e os contrastes sociais. Além disso, os governos golpistas usaram de estratégias
terroristas, para calar as vozes dissidentes, que segundo eles, tinha a finalidade de manter a ordem e varrer da América Latina
a ameaça comunista. Os órgãos de controle militar confirmariam, também, a difícil relação entre arte e política, ao interferirem
na produção e controlarem a circulação dos objetos artísticos, além de terem interditado todas as formas de da comunicação
interpessoal.
1. Juan Carlos Romero (Argentina). Sem título, c. 1976.

A Arte Postal tornava-se, assim, um meio alternativo eficaz criado pelos artistas para troca subterrânea de mensagens escritas
ou gravadas em videoteipes, ideias e informações, em forma de textos e imagens críticas ou irônicas, para denunciar a repressão militar a destinatários de todas as partes do mundo, mas também foi usado para o envio de solidariedade a artistas presos
durante as ditaduras em vigor, no período.
2. A ARTE POSTAL NO BRASIL E NOS PAÍSES DO CONE SUL
Quando da implantação do regime militar no Brasil (1964), foi subtraída à população grande parte dos direitos civis, entre
eles o de escolher seus governantes por voto direto, o de livre expressão, além do forte controle exercido pela censura sobre
a arte. Por outro lado, se o movimento estudantil que eclodiu na França (maio de 1968), teve também alguma repercussão
entre a juventude e os artistas brasileiros, contribuindo para estimular a reação nas ruas e para modificar os rumos do
processo criativo, tanto nas artes visuais, quanto na música, no cinema e no teatro. Assim, na mesma proporção em que
aumentavam as críticas ao regime, através das respectivas obras, ou se engajavam na luta armada, eram instituídas leis
ainda mais duras, culminando com a promulgação do Ato Institucional nº 5 (dezembro de 1968), que disseminou terror,
perseguição e repressão.
A censura militar patrulhava as instituições culturais, fechando exposições, confiscando obras e aplicando sanções truculentas, aos artistas que descumprissem a ordem ou produzissem trabalhos considerados ofensivos ao poder ou ao país. Apesar
do controle da produção artística e de sua veiculação, tal interferência não calaria nem intimidaria os artistas jovens, que
2. Segundo Gesteira (2014: 5 e 18), na América do Sul estiveram sob o domínio ditatorial: Paraguai (1954-1985); Brasil (1964-1985); Argentina (1966-1983);
Peru (1968-1980); Bolívia (1971-1982); Equador (1972-1979); Uruguai (1973-1985) e Chile (1973-1990).
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passaram recorrer a códigos herméticos, que exigiam maior capacidade de reflexão para serem decodificados, ou a processos
alternativos e experimentais, nada familiares aos integrantes dos órgãos de repressão.
Em contrapartida, aqueles que, por convicção ou rebeldia, optaram por continuar produzindo trabalhos figurativos, de sentido
metafórico ou irônico, com o intuito de afrontar o poder ou criticar os seus desmandos, tornaram-se presas fáceis da censura
militar. Além da retirada sumária de trabalhos de exposições, por ironizarem a penetração do imperialismo americano ou a
sua interferência no cotidiano do país, foram julgados e condenados à prisão. Ameaças e sanções seriam impostas também
às instituições culturais e aos membros das comissões julgadoras de alguns salões que selecionaram obras consideradas
subversivas, pela censura 3.
Artistas como Hélio Oiticica, Lygia Clark, Lygia Pape, Cildo Meireles, Rubens Gerchman, Antônio Manuel, Anna Bella Geiger,
Carlos Zílio, Paulo Herkenhoff, seriam alguns dos que se mostrariam sensíveis aos problemas advindos da realidade pela qual
passava o país, evocando-os de diferentes maneiras. Por terrem recorrido a linguagens e processos efêmeros, voláteis ou não
comercializáveis, o teor crítico ou irônico de suas respectivas obras não seria devidamente assimilado ou compreendido pelos
repressores. Outros escapariam ilesos por terem veiculado ideias e propostas criativas de maneira underground ou à margem
das instituições culturais, seja porque esse gênero de trabalhos não era aceito, seja pelo fato dos artistas delas prescindirem.
Alguns jovens, também se insurgiram contra a crítica de arte, dada a dificuldade da mesma de digerir proposições de natureza
experimental ou conceitualista, ou em razão da velha crítica, ao tentar discorrer sobre as novas linguagens, recorrer ao instrumental teórico passadista, com que refletia sobre a estética tradicional. Muitos artistas passariam, assim, a produzir textos
teóricos em que refletiam sobre o conceito poético de suas respectivas práticas, eliminando a figura do intermediário, ou seja,
ocupariam o papel antes outorgado ao crítico.
Foi nesse contexto que se expandiu a rede de arte correio, processo alternativo, experimental, efêmero e impuro de produção
e intercâmbio de objetos artísticos, usado em muitos casos para driblar a censura e facultar aos artistas denunciarem, subterrânea ou clandestinamente, a realidade opressora em que viviam.
2. Leonhard Frank Duch (Brasil). Prisão, 1978

Ressalta-se que o objetivo principal da pesquisa em desenvolvimento pela pesquisadora é entender a relação entre política
e arte, analisando trabalhos portadores de mensagens e ideias de natureza político-crítica, trocadas de modo especial entre
artistas da América do Sul, independentemente se seus suportes, processos e materiais. Todavia, deve-se esclarecer que um
número expressivo de artistas se inseriu na rede, para divulgar suas respectivas produções, enviando registros documentais
de trabalhos a artistas e instituições de diferentes países, em uma época em que a arte brasileira circulava pouco pelo mundo.
Outros aproveitavam as facilidades e o caráter democrático da rede de arte postal para enviar a amigos e congêneres mensagens e imagens bem humoradas ou irônicas, em todo o tipo de suporte ao seu alcance.
Para alimentar o fluxo contínuo dessa rede de comunicação, os artistas recorreram a processos rápidos e baratos para reproduzir e serializar imagens, textos e poesias visuais: de meios artesanais, como a gravura e carimbos de borracha, às tecnologias disponíveis: mimeógrafos, máquinas eletrostáticas e offset. Subvertiam, assim, a aura de objeto único e o conceito de
originalidade e durabilidade, que balizavam os produtos artísticos convencionais.
Para a remessa e entrega dos trabalhos, a artistas, amigos e desconhecidos, recorreram ironicamente ao correio, empresa
oficial de comunicações controlada pelo regime. O envio era acompanhado da observação: “Faça uma cópia, interfira e a envie
a outro destinatário. Não a devolva ou venda”. O remetente autorizava, portanto, o destinatário a modificar, acrescentar ou
suprimir elementos ou signos à imagem original ou texto por ele produzido, atitude que confirmava que o conceito de autoria

3. Um dos primeiros casos de confisco de pinturas consideradas ofensivas ao poder pela ditadura militar ocorreu em exposição realizada em 1954, na Faculdade de Direito de Recife (Pernambuco), de autoria de João Câmara (1944) e Wellington Virgolino (1929-1988), entre outros.
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não era questão significativa para os mail artistas. Ao recorrerem a materiais efêmeros, à reprodução dos trabalhos em número
ilimitado de cópias e proibirem a sua venda, refutavam o mercado e procediam à dessacralização do objeto artístico.
Embora a formulação do intercâmbio entre os mail artistas não se estabelecesse com base em metas quantitativas, gerou uma
rede rizomática de alcance mundial, antes do advento da Internet, sendo que qualquer interessado podia participar desse meio
de intercâmbio: de artistas emergentes ou estabelecidos a não artistas, sem distinção de nacionalidade, cultura, gramática
visual, linguagem ou gênero de trabalho que produzisse. Se o ingresso na rede ocorria de modo democrático, sem qualquer
exigência ou seleção prévia, todos os trabalhos recebidos eram aceitos, o que impedia que houvesse efetivo controle pela censura do gênero e do número de trabalhos veiculados. Nos casos de confisco e retirada de circulação dos trabalhos enviados,
o fluxo da rede era imediatamente realimentado, como condição de se manter ativo, pois o movimento era a palavra de ordem
desse processo de intercâmbio e de comunicação. Como bem observou Leirner (1991:183), compreender a arte postal implica
em atentar para seus princípios fundamentais: “efemeridade, deslocamento e transformação”.
As cópias dos trabalhos recebidos, bem como os envelopes devolvidos pelo correio deveriam permanecer sob a guarda
dos receptores, que não deveriam comercializá-los ou descartá-los, o que gerou grande acúmulo de correspondências
e a formação de arquivos, prática essa muito valorizada e frequente na contemporaneidade, processo que seguiu as
mesmas determinações emanadas de Ray Johnson. Daria origem ainda, a inúmeros livros de artista, ou seja, possibilitou
a formação de novos produtos culturais e tornou-se o estuário para a geração de inúmeros desdobramentos artísticos
contemporâneos.
Para alguns autores a ideia o arquivamento põe em suspensão ou aniquila o significado e a história pregressa que deu origem
a cada trabalho, além de colocar em um estado letárgico ou estático objetos que antes fizeram parte de um processo dinâmico. Entretanto, pode-se pensar o arquivo por outra angulação: como testemunho e depositário da memória do passado, que
se mantém preservada no arquivo para ser rememorada no futuro. Parece ser nessa acepção que Derrida entende o arquivo,
ao observar que, se por um lado a ideia de arquivo implica na “pulsão de morte” ou de “destruição”, no sentido que “leva não
somente ao esquecimento, à amnésia, à aniquilação da memória”, mas por outro lado, é também “o princípio do prazer”, o que
permite situá-lo na fronteira entre “Thanatos e Eros” (Derrida, 2001: 22- 23).
O imenso arquivo formado pelo pernambucano Paulo Bruscky, ao longo de cinquenta anos de efetiva troca de imagens,
livros, objetos, fotografias, filmes, vídeos, poemas visuais, catálogos, convites, folders, cartas e cartões postais, com correspondentes de todo o planeta, inclusive com os integrantes do Fluxus, continua sendo para o artista “um jardim de
imagens e coisas vivas”, emprestando a metáfora de Samain. O arquivo permeia toda a vivência e experiência do artista,
o que confirma que “toda imagem é uma memória de memórias”, uma “sobrevivência” e uma “supervivência”. Isso lhe possibilita manter constante diálogo com as imagens e objetos de seu arquivo, sendo que a cada nova visada é “conduzido a
outros horizontes e a novos territórios da memória” (Samain, 2014: 23). Por essa ótica se torna possível entender como, no
verdadeiro caos que caracteriza esse arquivo pessoal, instalado em seu próprio ambiente de trabalho e de moradia, inexplicavelmente o artista consegue localizar rapidamente localizar e manter ao alcance da mão e da memória, cada objeto que
integra hoje esse acervo/obra.
Paulo Bruscky realizou inúmeras ações performáticas irreverentes desafiando o poder instituído no Brasil, inclusive contra
uma agência dos correios de Recife, Pernambuco, cidade onde vive e atua. O artista confeccionou um envelope medindo 180
x 90 cm e uma carta protesto com cinco metros de comprimento, para enviar à exposição Ultima Exposición de Arte Correo
(1975), organizada pelos argentinos, Edgardo Antonio Vigo e Horácio Zaballa, na galeria Arte Nuevo, em Buenos Aires. Para
fazer o envelope chegar ao correio, o brasileiro contou com a ajuda de várias pessoas, que se revezaram no transporte, ação
que se caracterizaria como um happening. Apesar do estranhamento e dos argumentos dos funcionários do correios, que
tentavam justificar a impossibilidade de postarem o envelope, por exceder em muito as medidas padrão, o mais curioso é que
o envelope acabaria sendo aceito e chegou ao destino, sem ser violado e a tempo de participar da mostra, onde foi exibido ao
lado da carta enviada em seu interior. Essa interferência na rotina do correio revestia-se de forte conotação política, pois não
deixava de ser uma contestação à ordem e à determinação do regime autoritário, mas era também um grito de protesto, contra
a falta de liberdade e de direito à comunicação e à livre expressão.
Aliás, foi no Nordeste que a rede de arte postal mais de difundiu e onde pioneiramente também perderia o caráter de arte underground, como veremos a seguir. Seria esse o meio encontrado pelos artistas de romperem com o isolamento e a dificuldade
de se comunicar com os centros hegemônicos? Somava-se a tal dificuldade o fato de a maioria dos estados dessa região
não possuir, até a década de 1970, um sistema artístico devidamente consolidado, o que contribuía para a manutenção das
linguagens tradicionais, em especial a pintura de paisagem e a temática social. O engajamento político e a liderança exercida
por Paulo Bruscky no meio permitiriam também que ele se tornasse o principal fomentador da rede em toda a América Latina e
no Leste Europeu, pondo em efetivo contato artistas de diferentes estados e países, que sequer se conheciam e que passavam
por regimes autoritários.
Além de Bruscky, destacaram-se na produção de trabalhos de arte postal e poemas visuais, muitos outros artistas atuantes
no Nordeste brasileiro, citando-se entre eles: Daniel Santiago, Ypiranga Filho, Leonhard Frank Duch, em Recife (Pernambuco);
Bené Fonteles (Ceará); Raul Córdula, Chico Dantas, Sandoval Fagundes, Pedro Osmar, Unhandeijara Lisboa, Sílvio Hansen, Paulo Ró (Paraíba); J. Medeiros, Falves Silva (Rio Grande do Norte). Entretanto, muitos outros nomes atuariam também em outras
regiões do país, entre os quais, Júlio Plaza, Regina Silveira, Regina Vater, Gabriel Borba Filho, Ângelo de Aquino, Antônio Dias,
Gilberto Prado, Hélio Lete, Luís Guardia Neto, Odair Magalhães. Genilson Soares da Silva, Grupo 3 Nós 3 (Hudinilson Júnior,
CULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN

723

Mário Ramiro e Rafael França), Vagner Dante Veloni (São Paulo); Alberto Harrigan, Rubens Gerchman, Letícia Parente, Miriam
Danowski (Rio de Janeiro); Espaço N.O. (Rio Grande do Sul).
3. DE REDE SUBTERRÂNEA À INSTTUCIONALIZAÇÃO DA ARTE CORREIO
O viés político de que se revestiram as práticas conceitualistas, entre elas a arte postal no Brasil e em outros países da América
do Sul, se transformou no principal diferencial à matriz norte-americana em que se inspirou, pois, “salvo raras exceções se
mostrou apolítica” como observou Lippard (1972: XIII). Mas também buscaria encontrar a devida autonomia e libertar-se das
imposições culturais colonialistas. Entre outros autores, Ramirez, reforçaria essa mesma ideia ao observar que na América
Latina, a arte conceitual negou ser o espelhamento ou a mera transposição da praxe congênere surgida nos centros internacionais hegemônicos, o que se deve a diferentes fatores.
3. Jorge Oscar Caraballo (Uruguai). Sem Título, 1974. Fonte: Arquivo Centro Cultural São Paulo (Brasil).

Entre eles aponta para nossa origem histórica, e para a existência no Continente de uma grande quantidade de países com
realidades bastante complexas e heterogêneas. Além disso, o surgimento dessas práticas deu-se durante os regimes políticos de exceção, o que não seria favorável nem à homogeneização, nem à ausência de um produto concreto ou material,
como resultado de uma reação de enfrentamento e de reflexão sobre a própria realidade sócio-política. Se isso ajuda a
entender a recusa dos artistas latino-americanos em aceitarem o rótulo de que fazem arte conceitual, para a teórica mexicana, a designação “conceitualismos” contribui para diferenciar as proposições do Cone Sul, daquelas surgidas nos centros
hegemônicos (Ramirez, 2007:185 e seguintes). Entretanto, se a mudança do rótulo não nos parece ser suficiente para
elucidar a questão, não há como ignorar o engajamento político que perpassa a produção experimental ou conceitual da
América Latina, como parte da utopia daquele momento, de que através da arte seria possível reverter tal situação política
repressora e avassaladora.
4. Paulo Bruscky (Brasil). Sem Título, 1978.

Reconhecidas expressões artísticas de todos os países da América do Sul deram contribuição significativa à rede de arte
postal, veiculando ideias e mensagens de protesto e de solidariedade a colegas que sofreram algum tipo de sansão, dos
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respectivos poderes autocráticos. Vale destacar entre eles: Edgardo-Antonio Vigo, Horácio Zabala, Luís Pazos, Marta Minujín,
Graziela Marx, Juan Carlos Romero (Argentina); Clemente Padín e Oscar Jorge Caraballo (Uruguai). Vivendo, então, em realidades sócio-políticas similares às do Brasil, os artistas postais encontraram uma maneira inusitada de se aproximar e de se
comunicar, trocando informações e criando uma rede subterrânea para denunciar os desmandos da ditadura (perseguição,
prisão, tortura, chacinas, apreensão e destruição de obras), mas também para enviar solidariedade a colegas presos pelos
respectivos regimes4.
Essa realidade talvez explique a recorrência ao código universal SOS, nas correspondências enviadas por aqueles artistas.
5. Jorge Oscar Caraballo (Uruguai). SOS Sudamericanos, 1974. Fonte: Arquivo Centro Cultural São Paulo.

Se como já citado, a Arte Postal nasceu como meio alternativo de circulação marginal de informações e mensagens, e como
contraposição ao museu e ao mercado, curiosamente, manteve-se nessa condição por um período relativamente curto em
toda a América do Sul. No início dos anos de 1970, contradizendo suas premissas iniciais, se institucionalizou, passando a
ser exposta e comercializada como qualquer produto artístico convencional. Ao longo da década, inúmeras exposições de
arte correio foram realizadas no Brasil e nos demais países sul-americanos, passando a integrar acervos públicos e privados,
revistas especializadas foram criadas para sua divulgação.
Considerando que nesse período os regimes autoritários continuaram vigorando na maioria dos países da América do Sul, ao
ser exposta a Arte Postal tornou-se alvo da sanha da censura, que confiscou obras, fechou exposições e condenou artistas à
prisão ou ao exílio, reafirmando a difícil relação entre arte e política.
6. Edgardo-Antonio Vigo (Argentina), La Ley del embudo, c. 1980.

4. Embora os ditadores tentassem maquiar ou ocultar, de várias formas, as cifras da violência causadas durante esses períodos de exceção, a abertura recente
dos chamados Arquivos do Terror, confirmaria que a repressão foi muito maior do que muitos supunham. Basta citar que as fontes documentais apenas recentemente liberadas atestam que o total de mortos foi de 50.000 pessoas, 30.000 desaparecidos e 400.000 presos (Dingues, apud Gesteira, 2014).
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7. Clemente Padín (Uruguai), Selo de artista, c. 1976.

8. Clemente Padín (Uruguai). Impunidad, c. 1977.

É o que confirma, por exemplo, a organização por Clemente Padín, do Festival de la postal Creativa (1974), em Montevidéu, e a
criação de revistas como a Ovum (1973-1976), que circulou em vários países, escancarando o teor crítico dos trabalhos expostos, o que causou a perseguição ao artista e a seu companheiro Oscar Jorge Caraballo. Os dois artistas acabariam presos pelas
Forças Armadas do governo ditatorial uruguaio (1977-1979), o que acarretou inúmeros protestos em todo o mundo e o envio de
generosa quantidade de mensagens de solidariedade. Tamanha pressão teria contribuído para antecipar, segundo especulam
alguns, a libertação dos dois artistas.
9. Hélio Lete (Brasil), Solidariedade a Padín e Caraballo, 1977.
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Por outro lado, ao contrário do que pleiteavam os repressores, a prisão dos artistas não impediu que os mesmos continuassem
a enviar correspondência criticando a repressão política em seu país, a destinatários de todas as latitudes e a participar de importantes exposições internacionais, entre elas a Esibizione Internazionale di Mail Art, realizada em Mântua e em Bologna, Itália
(1978), organizada por Romano Peli, Michaela Versati e Giovanni Conforti. É o que revela a carta enviada de Parma (Itália),
pelos organizadores do evento aos artistas uruguaios, em 15 de agosto de 1978, que se encontravam presos em Montevidéu,
informando-os da participação na mostra:
“Caríssimos Padin e Caraballo,
Desejamos informar-lhes que, não obstante vosso atual “impedimento de se comunicarem conosco” no mês de setembro de
1977, não deixaremos de vos inserir em nossa pequena mostra de “comunicação internacional”.
Assim, decidimos que participariam desta exibição internacional de mail art – Mantua Mail 78 – certos de interpretarmos os
vossos desejos: a liberdade de informação, de comunicação, mas, sobretudo, de movimento físico. Usaremos o vosso aporte
criativo, já presente em nosso arquivo, atendendo assim aos vossos (e aos nossos) desejos. Não enviaremos para vocês o
catálogo e o manifesto, mas o conservaremos conosco para o enviarmos posteriormente (para não correr o risco de piorar a
vossa atual condição). Nem mesmo vos daremos notícias de quando acontecerá o debate sobre vossos “13 envios postais para
a mostra internacional”, que abrirá nos dias 7 e 8 de outubro de 1978, na Casa de Mantegna de Mântua (Itália), sede da mostra,
através da qual pudestes conhecer os resultados deste esforço de “comunicar” e difundir a liberdade das ideias e dos modos
de vida; porque a Arte não tem mais o passaporte do trânsito da ignorância da cultura – mas deve, ao contrário, contribuir cada
vez mais para a afirmação da consciência individual da liberdade criativa, a necessidade irreversível de dar a conhecer outros
modos de viver, que contribuam para o bem comum.
Estamos convictos, assim como vossos amigos mail-artistas, participantes da MANTUA MAIL 78, que ao enviar-vos as mais
afetuosas saudações estaremos desejando a vossa libertação, para voltarem brevemente à nossa convivência”. (Assinam a
carta os três organizadores supracitados). (Peli et al, 1978: 1).
No Brasil, entre outros casos de interferência na arte pela polícia, um dos mais emblemáticos seria a interdição da II Exposição Internacional de Arte Postal (1976), no mesmo dia de sua abertura, mostra essa montada na sede dos correios em Recife
(Pernambuco), que também patrocinou o evento organizado por Paulo Bruscky e Daniel Santiago. A mostra causou também o
confisco das obras e a prisão dos seus organizadores, que mesmo depois de soltos permaneceriam na mira e sob as ameaças
constantes da polícia. O primeiro artista seria preso outras vezes, em razão de sua irreverência e ironia expressa, por suas
atitudes e obras, à ditadura.
Todavia, isso não os demoveu de suas convicções, nem atenuou o teor crítico de suas ações e proposições artísticas ao poder
político. A realização da ação performática, Limpos e desinfetados (1976), pelos os artistas confirma de que os artistas não
se intimidavam mesmo diante de tais ameaças. Consistiu no desfile lado a lado, de Bruscky e Santiago pelas ruas de Recife,
pouco depois de terem saído da prisão, em decorrência da supracitada exposição, portando uma faixa de papel atravessada no
peito, contendo o slogan que deu título à ação. A faixa era uma referência irônica ao adereço de cetim, nas cores da bandeira
nacional, usada presidentes no ato de posse, quando também são fotografados portando o adereço, para a elaboração do
retrato oficial, a ser posto em todas as repartições públicas. Entretanto, se considerarmos que a faixa usada pelos artistas foi
apropriada de um banheiro do hospital Agamenon Magalhões, onde Bruscky trabalhava, logo após a higienização do mesmo,
na frase Limpos e desinfetados alojava-se outra conotação: referia-se sarcasticamente ao slogan: Brasil, ame-o ou deixe-o!.
Essa advertência foi usada pelos governos repressores como ameaça às vozes dissidentes. Os registros dessa ação performática foram enviados como denúncia a artistas de toda a América Latina, sendo que Bruscky passaria a citar essa frase
ameaçadora em vários trabalhos de sua autoria.
10. Paulo Bruscky e Daniel Santiano (Brasil), Limpos e desinfetados, 1976.
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O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC/USP), durante a administração de Walter Zanini promoveu, corajosamente, desde 1973, várias mostras de Mail Art, com a participação de brasileiros e estrangeiros. Consolidando
o processo de institucionalização dessa prática artística, a XVI Bienal Internacional de São Paulo (1981), cujo curador foi
aquele mesmo historiador e professor, dedicou um setor inteiro (Núcleo I) à Arte Postal. A montagem da mostra, confiada a
Júlio Plaza, contou com a participação de mais de 500 artistas de todo o mundo, que enviaram mais de quatro mil trabalhos
ao evento, além que correspondências continuariam a chegar mesmo após o seu encerramento da mostra. Zanini acabaria por
doar ao Centro Cultural São Paulo (1984) o conjunto de trabalhos recebidos, uma vez que a Bienal não possui acervo, com o
compromisso da instituição receptora de guardar, catalogar, preservar, estudar e expor essa que é hoje a maior coleção pública
de Mail Arte no Brasil.
Esse acervo, no entanto, apenas recentemente foi digitalizado e ainda muito pouco investigado, permanecendo ignorado até a
abertura dos arquivos da ditadura militar, o que significa que há muito a pesquisar sobre o tema. O assunto permanece atual,
seja porque muitos artistas individualmente ou reunidos em coletivos continuam a produzir e a expor trabalhos dessa natureza
- em especial de poesia visual -, seja diante da realidade política que o país atravessa no momento.
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AS AUDIOVISUALIDADES E A LUTA CONTRA A HOMOFOBIA EM
PROCESSOS CURRICULARES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORAS
Maria da Conceição Silva Soares
UERJ, Brasil
Vanessa Maia Barbosa de Paiva
UFSJ, Brasil
RESUMO
Este texto se ocupa de fragmentos de uma pesquisa-intervenção que busca problematizar e alargar a tessitura das redes de
significações sobre gênero e sexualidade em processos curriculares na formação inicial de professoras a partir do estudo de
vídeos escolares contra a homofobia compartilhados no site YouTube e da produção de audiovisuais com as estudantes de
Pedagogia. Propõe usos do audiovisual como dispositivo de pesquisa nas/com as redes educativas tecidas dentro-fora das
escolas e das universidades e situa as práticas curriculares, tanto na educação básica como na formação docente, na contingência de uma cultura eminentemente audiovisual. O objetivo da pesquisa-intervenção é contribuir com as práticas-teorias
que buscam desnaturalizar e combater a discriminação e a exclusão de pessoas consideradas como desviantes em relação
aos modos hegemonicamente legitimados de experimentar as potências e os prazeres do corpo, tais como homossexuais,
bissexuais, transexuais e transgêneros, entre outros, problematizando processos de produção de conhecimentos e de subjetividades tecidos com as demandas curriculares da formação em suas articulações com as apropriações cotidianas de
formas-conteúdos audiovisuais. O texto apresenta considerações teórico-metodológicas sobre as audiovisualidades e sobre
a homofobia, traz um mapeamento de vídeos contra a homofobia produzidos como trabalho escolar e compartilhados no
YouTube a título de contextualização, e aborda processos desenvolvidos em duas atividades práticas: uma curadoria sobre
esses vídeos e a produção de audiovisuais, ambas realizadas pelas estudantes de Pedagogia. A análise dos processos aponta
para desnaturalizações e invenções que emergem com essas realizações, engendrando conhecimentos, formas de conhecer e
modos de existência possíveis para além das modelizações hegemônicas.
Palavras-chave: Audiovisualidades. Homofobia. Vídeos escolares. YouTube. Formação de professoras.
1. INTRUÇÃO; O CENÁRIO DE UMA PESQUISA
Este texto remete a fragmentos de uma pesquisa cuja relevância se acentua em um momento da história do Brasil no qual uma
onda conservadora, elitista, racista, misógina, LGBTfóbica e fascista assola o país e ameaça direitos civis conquistados com
muitas lutas. Tal movimento vem sendo capitaneado por políticos, principalmente ligados a partidos de direita e à bancada
evangélica no Congresso Nacional, por representantes da sociedade civil e pelas mídias corporativas, comprometidos com a
manutenção e o aumento dos privilégios culturais e socioeconômicos de grupos hegemônicos, por meio da afirmação de certa
moral que se diz religiosa e necessária para a defesa da família brasileira, mas que opera para justificar a divisão do trabalho
social e sexual, a desigualdade econômica e política e a dominação de uns sobre outros.
Nesse contexto, sistemas articulados de poder-saber buscam, incessantemente, legitimar a desigualdade e a dominação através de discursos, inclusive os imagéticos, que naturalizam, “biologizam”, “psicologizam”, quiçá sacralizam, uma diferença
sexual que é culturalmente construída. Movimentos como o “Escola sem partido” e propostas de diretrizes para a Educação,
como o “Plano Nacional de Educação”, a “Reforma do Ensino Médio” e a “Base Nacional Curricular Comum” buscam instituir
escolas despolitizadas, assexuadas, desracializadas, conteudistas e tecnicistas, organizadas e voltadas para os interesses e
as necessidades dos que propõem como naturalmente diferentes meninos e meninas, heterossexuais e homossexuais, cisgêneros e transgêneros. Escolas que, dessa forma, buscariam produzir, com suas práticas, o que defendem ser “natural”.
Nessa contingência, conceitos criados como instrumento de batalha, tais como “ideologia de gênero”, tentam ganhar apoio da
população para proibir o debate sobre gênero e sexualidade nos cotidianos escolares e garantir o silenciamento das vozes que
escapam às tecnologias de controle e regulação, patologizando alunos/as sexualmente dissidentes e culpabilizando professores/as que põem o assunto em discussão.
Paradoxalmente, habitamos, neste século XXI, culturas eminentemente audiovisuais, ou, ao menos, como sugere Kilpp (2012),
experimentamos uma audiovisualização das culturas sem precedentes. Vivemos, nos relacionamos, nos imaginamos e nos
constituímos em meio a uma ecologia comunicacional1 configurada, principalmente, por imagens e sons tecnicamente produzidos (Flusser, 2002) e disseminados em uma convergência de telas (Rincón, 2013) constituída por diferentes mídias, analógicas e digitais, fixas e móveis, que nos convocam, todo tempo, a produzir, usar, interpretar e pensar com narrativas audiovisuais.

1. Segundo Gomes (2012), a ecologia comunicacional é composta tanto pelos meios de comunicação como pelas novas tecnologias da comunicação convertidas em mídias. O termo diz respeito também à reciclagem de restos tecnoculturais, ou seja, fragmentos de imagens e sons que circulam nas redes.
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Enfim, vivemos em um tempo no qual somos todos praticantes2 (Certeau, 1994) das audiovisualidades que nos atravessam,
nos informam, nos narram, nos agenciam e nos inventam, em um misto de prazer, vigilância, voyeurismo, criação e ativismo.
O barateamento e a facilidade operacional dos aparelhos de produção e veiculação de audiovisuais têm possibilitado a produção e a disseminação, em uma quantidade sempre crescente, de imagens e de sons (em múltiplas e não mais controláveis
composições) criados e/ou remixados por não profissionais da informação, da arte e do entretenimento e distribuídos por
outras vias que não apenas os já considerados tradicionais meios de comunicação de massa. As audiovisualidades assim
engendradas criam novos modos de interação humana e promovem o que Gomes (2012: 199) define como uma reorganização
sócio-tecno-discursiva das culturas, por meio da qual a realidade inteligível se realiza, cada vez mais, “via processos midiáticos
na dinâmica da circulação e segundo lógicas de fluxo da própria rede comunicacional”.
A ideia de audivisualidades remete às praticas contemporâneas de assistir, realizar, baixar, armazenar, mixar, comentar, deletar
e/ou compartilhar audiovisuais, criando, com essas operações, memórias, histórias, conhecimentos, sentidos e subjetividades
que embaralham regimes de verdade, conformam realidades e que, ao invés de apostar em uma argumentação racional, buscam tocar o sensível, o emocional. As narrativas do presente são tecidas em redes pelas/com as audiovisualidades. Trata-se
de pensar o audiovisual em sua processualidade e devir, ou, como sugere Kilpp (2010), como virtualidades que se atualizam,
mas, simultaneamente, permanecem em potência.
A formação de professoras/es, como processo de invenção de si e de mundo (Kastrup, 2005, 2007), se tece com o que é
aprendido nos diferentes contextos em que se vive (Alves, 2008, 2010), entre eles o dos usos das mídias e as apropriações
das teorias e políticas educacionais. Neste cenário, a referida pesquisa-intervenção busca pensar um dos modos pelos quais a
discussão das questões de gênero e sexualidade atravessa escolas de norte a sul do país e os diferentes contexto de formação
de professoras: a produção de vídeos contra a homofobia realizada como trabalho escolar por estudantes que se valem dos
dispositivos digitais de registro e compartilhamento de audiovisuais (celulares, webcam, tabletes e afins) para propor formas
de combate e exposição da referida prática. Para filtrarmos a vasta gama da produção existente, pensando na construção das
nossas fontes de pesquisa, optamos por selecionar os discursos visuais e sonoros que “sobem” ao YouTube com legendas do
tipo “trabalho de…” acrescidas da palavra “homofobia”.
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A HOMOFOBIA
A homofobia, entendida de modo quase consensual como aversão às homossexualidades e às dissidências dos gêneros tais
como estes são inteligíveis e autorizados, produz exclusão social, política e econômica, marginalização, humilhação, violência
física e psicológica e até a morte de pessoas enquadradas nessas categorias, inclusive adolescentes e crianças. Embora o termo venha sendo questionado por alguns militantes e teóricos por ser redutor da complexidade dos motivos e dos modos pelos
quais diferentes grupos são afetados por esse conjunto de sentimentos e atitudes negativos – pois, ao ter sua origem voltada
para o preconceito em relação à homossexualidade masculina não contemplaria a lesbofobia, a transfobia, etc –, optamos,
no contexto da pesquisa, pelo seu uso por entendermos que ele opera nas políticas públicas e nos discursos institucionais de
modo ampliado, aplicando-se ao desprezo e ao ódio em relação a todos os modos considerados desviantes de se experimentar
social e sexualmente as potências e os afetos dos corpos, ao mesmo tempo em que reconhecemos que esse uso revela uma
limitação posta pela linguagem (Dinis, 2011) e pelo que ela põe em funcionamento.
É importante ressaltar que esse sentimento de hostilidade, medo e repulsa, que aqui chamaremos apenas de homofobia, não
reside apenas nos indivíduos, não é somente um sentimento individual, mas é produto de modos de perceber, significar e agir
que se engendram de modo ambíguo e paradoxal na cultura, no seio das diversas instituições, entre elas as ciências, as mídias
e as escolas. A homofobia, além de ser um preconceito que ainda é fortemente tolerado em nosso país, é permanentemente
fabricada e concebida no âmago de um sistema de saberes-fazeres-poderes que opera a constituição da ordem sexual a partir
da qual são organizadas as relações sociais, políticas, econômicas e culturais entre as pessoas, isto é, uma ordem baseada na
categoria “sexo” e numa suposta diferença sexual que resulta de uma operação de classificação dicotômica dos corpos. Nas
palavras de Borrillo (2010: 30):
“Essa ordem sexual, ou seja, o sexismo, implica tanto a subordinação do feminino ao masculino quanto a hierarquização das
sexualidades, fundamento da homofobia; por conseguinte, a evocação constante da superioridade biológica e moral dos comportamentos heterossexuais faz parte de uma estratégia política da construção da normalidade sexual. A heterossexualidade
aparece, assim, como o padrão para avaliar todas as outras sexualidades. Essa qualidade normativa – e o ideal que ela encarna
– é constititiva de umaforma específica de dominação, chamada heterossexismo, que se define como a crença na existência
de uma hierarquia das sexualidades, em que a heterossexualidade ocupa a posição superior. Todas as outras formas de sexualidade são consideradas, na melhor das hipóteses, incompletas, acidentais e perversas; e, na pior, patológicas, criminosas,
imorais e destruidoras da civilização.”
A homofobia, ainda segundo Borrillo, articula-se em torno de emoções, de condutas e de um dispositivo ideológico e “está tão
arraigada na educação que, para superá-la impõe-se um verdadeiro exercício de desconstrução de nossas categorias cogni2. Praticantes, para Michel de Certeau (1994), são os homens e as mulheres comuns que, dia após dia, exercitam, ou seja, praticam, ordens de todo tipo (da
ciência, do mercado, da indústria, do Estado, das mídias, etc.) como uma “arte”, exercitando-as e burlando-as ao mesmo tempo a partir dos usos que fazem
do que lhes é imposto.
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tivas” (2010: 87). Assim, para combater a homofobia e todo tipo de violência e exclusão que ela engendra, especialmente no
campo da educação, se faz necessário problematizar e desconstruir os discursos e as práticas cotidianas que fabricam e naturalizam a diferença entre os sexos-gêneros, forjando, com essa diferença, a heterossexualidade como a única forma possível
e legítima de desejo, afeto e prazer, e, desta forma, como padrão de normalidade.
Guacira Louro (2014) acrescenta que a homofobia pode expressar um terror em relação à perda da autenticidade e da oposição
binária entre os gêneros, e desta feita, infere que a regulação da sexualidade é indissociável do policiamento e da censura de
gênero. De acordo com essa autora, as escolas, com suas arquiteturas, símbolos e códigos produzem a escolarização dos
corpos e das mentes, informando o lugar de cada um e o que cada um pode fazer. Essas lições, afirma, confirmam e produzem
diferença.
“Por um aprendizado eficaz, continuado e sutil, um ritmo, uma cadência, uma disposição física, uma postura parecem penetrar
nos sujeitos, ao mesmo tempo em que esses reagem e, envolvidos por tais dispositivos e práticas, constituem suas identidades “escolarizadas”. Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e incorporado por meninos e meninas,
tornando-se parte de seus corpos” (Louro, 2014: 65).
Do ponto de vista teórico-epistemológico-político, partimos da compreensão que os discursos e as práticas que engendram
e naturalizam, permanentemente, o sistema que associa corpo-sexo-gênero-sexualidade pela ótica da diferença sexual e da
heteronormatividade, assim como as desigualdades sociais dele decorrentes, é uma produção sociocultural que se ancora
na categorização das pessoas a partir de uma classificação dos corpos, ou melhor, dos aparelhos genitais, no contexto de
relações de saber-poder historicamente situadas e datadas (Foucault, 1988, 1999; Louro, 2008, 2013, 2014; Butler, 2008, 2013;
Preciado; 2014, 2015). Nesta perspectiva, com as pesquisas desenvolvidas, temos buscado identificar, descrever e analisar
práticas e discursos que produzem os “diferentes”, os “anormais”, “os desviantes”, para desnaturalizá-los e desconstruí-los,
produzindo e reconhecendo, ao mesmo tempo, o engendramento de outras estéticas de existência, de singularizações, para
além dos modelos que buscam a formatização da vida.
As práticas educativas, as normas escolares, os materiais didáticos, os conhecimentos curriculares, assim como as narrativas
audiovisuais, são espaços-tempos de fabricação de identidades, de diferenças, dos diferentes e dos preconceitos em relação
a eles, como também de problematização e desnaturalização desses processos.
3. O AUDIOVISUAL COMO DISPOSITIVO DE PESQUISA
A noção de audiovisualidade, que para nós amplia a tão celebrada liberação do polo de recepção e a transposição de telas,
indica a necessidade de pensar o audiovisual não apenas como um produto acabado, mas como um conjunto aberto e movente
de práticas, de usos, invenções e apropriações que, em sua processualidade, é imprevisível, transverso, complexo, tático, híbrido, hipertextual, coletivo, nômade e multifacetado. Praticar audiovisualidades, conforme entendemos, implica os gestos de,
ao mesmo tempo ou alternadamente, criar, produzir, subir e baixar vídeos em sites, divulgar, compartilhar, assistir, interpretar,
recortar, remixar, anexar, salvar, colecionar, deletar e comentar narrativas imagética-sonoras do ordinário e do extraordinário,
do vivido, do imaginado e do até então impensado.
Os aparelhos produtores e os meios distribuidores de sons e imagens estão mais acessíveis à população e entram todos os
dias nas escolas e nas univrsidades, sem pedir licença, nas mochilas, nos bolsos, nas mãos, enfim, colados aos corpos de
discentes, de docentes e de todos/as aqueles/las que por lá circulam ou trabalham. Basta caminhar com disposição para
enxergar e escutar atentamente os/as jovens pelos diferentes espaços/tempos das escolas do país, quiçá do mundo todo,
para nos depararmos com queixas, lamúrias e insatisfações em relação às formas/conteúdos da educação escolar, tal qual ela
foi institucionalizada seguindo um determinado modelo de organização engendrado conforme uma lógica operacional que se
tornou predominante no que convencionamos chamar de modernidade histórica.
No cotidiano das suas salas de aula, estudantes com fones nos ouvidos e com os polegares movimentando-se freneticamente
sobre as telas dos celulares, passam o dia todo, se deixarem, ouvindo músicas, produzindo e editando fotografias, gravando e
editando vídeos, postando informações e fazendo comentários nas redes sociais por meio de aplicativos instalados nos telefones móveis. Essas produções são compartilhadas, principalmente, em videologs, no YouTube, no Facebook e no WhatsApp.
Nessa ambiência audiovisual em que é preciso ver, mostrar e fazer ver para existir, novas relações de poder, saber e prazer
engendram efeitos de realidade e regimes de verdade atrelados às imagens (Bruno, 2010) e às sonoridades que com elas compõem as narrativas de nossa cotidianidade. Entre essas produções encontram-se trabalhos escolares em vídeo criados para
diferentes disciplinas em todos os níveis de ensino.
É considerando essa ambiência, que propomos usos do audiovisual como dispositivo de pesquisa em educação, seja para
abordar as práticas educativas nos cotidianos as escolas ou em contextos de formação de professoras, como é o caso desse
recorte.
De acordo com Foucault (1986), os dispositivos estão totalmente implicados na constituição/fabricação dos sujeitos, seja por
meio do assujeitamento destes às suas tramas de saberes e poderes, seja por meio da participação ativa das pessoas nos seus
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próprios processos de subjetivação. O termo dispositivo, que indica um conjunto de práticas de saber, poder e subjetivação,
tem, para o autor, um sentido e uma função metodológica.
“Através deste termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos,
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede
que se pode estabelecer entre estes elementos” (Foucault, 1986: 244).
Foucault (1986: 244) destaca, em segundo lugar, que entre esses elementos heterogêneos “existe um tipo de jogo, ou seja,
mudanças de posição, modificações de funções, que também podem ser muito diferentes”. Por fim, o autor assinala que um
dispositivo tem uma função estratégica dominante em um determinado momento histórico e que essa função é, principalmente, responder a uma urgência. Um dispositivo pode, ainda segundo Foucault, produzir um “efeito que não estava de modo
algum previsto de antemão” (1986: 245).
Deleuze (2014), ao pensar essa noção a partir de Foucault, destaca que um dispositivo é um conjunto multilinear, uma espécie
de novelo, em que há linhas de estratificação ou de sedimentação e linhas de atualização ou de criatividade, portanto linhas de
fratura, todas elas movimentando-se em direções diferentes e formando processos em desequilíbrio e em devir. Os dispositivos, segundo este autor, são máquinas de fazer ver e de fazer falar, são regimes que podem ser definidos “em função do visível
e do enunciável, com suas derivações, suas transformações, suas mutações” (Deleuze, 2014:.2).
Dessa forma, agimos e nos constituímos em meio aos dispositivos aos quais pertencemos. A novidade de um dispositivo é,
para Deleuze (2014), sua atualidade, que, de fato, é a nossa atualidade, ou seja, aquilo em que vamos nos tornando, aquilo que
somos em devir. Nessa perspectiva, o autor adverte que para analisar o que um dispositivo produz é preciso separar as linhas
de um passado recente das linhas de um futuro próximo, ou seja, a parte da história e a parte do devir.
Tomar o audiovisual como dispositivo é também tomá-lo como um dispositivo midiático. Nessa perspectiva, inferimos com
Gomes (2012: 200) que “os dispositivos midiáticos são sistemas de relações entre tecnologias, linguagens e práticas sociais
que se configuram como espaços e modos de interação”. O autor afirma ainda que “é no trabalho do dispositivo que se realizam
as disputas e apropriações dos sentidos” (2012: 200). E é nessa perspectiva que propomos o audiovisual como dispositivo de
pesquisa em educação.
O audiovisual, tomado como um dispositivo midiático na pesquisa, opera engendrando experiências estéticas propícias tanto
à normalização e ao assujeitamento como à reinvenção de si, do mundo e do próprio dispositivo. Trata-se, então, de pensar
que o audiovisual como dispositivo constitui uma trama entre saberes, poderes e processos de subjetivação engendrada em
meio a um conjunto heterogêneo de práticas normalizadoras e/ou de agenciamentos que instituem modos de ver/ouvir e de
fazer ver/ouvir histórias criadas com artefatos tecnológicos, como: aparelhos produtores de imagens e de sons, softweres de
edição, canais e plataformas de veiculação, espaços-tempos para exibição/recepção, discursos teóricos e técnicos, leis de
incentivo à produção, regulamentos, regimes de atenção, produção da visão e da audição, textos, sons e imagens disponíveis
nas redes, remixagens, produtores, usuários, experimentações, etc.. Recursos materiais e imateriais diversos e contraditórios
que nos afetam e agenciam, e em meio aos quais, permanentemente, nos inventamos e inventamos a nossa cotidianidade,
tornando-nos, a qualquer tempo e a ao mesmo tempo, outros e em devir. A urgência à qual o dispositivo audiovisual responde
é a urgência de conexão e comunicação em redes.
4. VÍDEOS CONTRA A HOMOFOBIA PRODUZIDOS COMO TRABALHOS ESCOLARES
Em um levantamento realizado em 2015 e 2016, buscando pelas palavras “trabalho” e “homofobia” juntas, encontramos centenas vídeos produzidos como trabalhos escolares contra a homofobia compartilhados no YouTube. Criado em 2005, esse site
de compartilhamento de vídeos é considerado um dos maiores fenômenos da cultura participativa em tempos de experiência
digital em redes.
“O YouTube, mais ainda do que a televisão, é um objeto de estudo particularmente instável, marcado por mudanças dinâmicas
(tanto em termos de vídeos como de organização), diversidade de conteúdos (que caminha em um ritmo diferente do televisivo
mas que, da mesma maneira, escoa por meio do serviço e, às vezes, desaparece de vista) e uma frequência cotidiana análoga,
ou “mesmice”. Há ainda a complicação adicional de sua dupla função como plataforma top-down de distribuição de cultura popular e como plataforma bottom-up de criatividade vernacular. É entendido de vários modos: como plataforma de distribuição
que pode popularizar em muito os produtos da mídia comercial, desafiando o alcance promocional que a mídia de massa está
acostumada a monopolizar e, ao mesmo tempo, como uma plataforma para conteúdos criados por usuários na qual desafios
à cultura comercial popular podem surgir” (Burgess, 2009: 23-24).
A equipe da pesquisa optou por trabalhar com as primeiras 165 produções encontradas. Para realizar as análises, foi feito
download dos vídeos que arquivados em pastas individuais acompanhados de uma ficha com todos os dados que foi possível
reunir: data da postagem, do acesso, número de visualizações, comentários, autores, escola, região, tempo de duração etc…
Um levantamento já realizado aponta que na maior parte não há indicação da escola, da disciplina para qual o trabalho foi
produzido e muito menos a referência dos textos e das imagens (não autorais) utilizados na composição das narrativas, com
exceção, quase sempre, da música que funciona como trilha sonora.
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Entre os vídeos que indicam os espaços-tempos em que foram produzidos, s constatou-se que a maior parte deles é realizada
por alunos de escolas estaduais de ensino médio, embora haja também trabalhos produzidos por estudantes de escolas particulares e públicas de diferentes níveis de ensino, como em faculdades (Direito, Psicologia, Comunicação Social, Serviço Social
e Pedagogia) e escolas de ensino fundamental (nos últimos anos) de várias regiões do Brasil. Pudemos identificar trabalhos
produzidos em São Caetano do Sul (SP), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Linhares (ES), Groaíras (CE), Cajuru (SP), São José
(SC), Bauru (SP), Caieiras (SP), Vitória (ES), Nova Odessa (SP), Pinhais (PR), Santa Cruz das Palmeiras (SP), Rio Branco (AC),
Londrina (PR), João Pessoa (PB), Recife (PE), Guaíba (RS), Fortaleza (CE) e Sorocaba (SP), entre outras localidades.
Entre as disciplinas para as quais os “trabalhos contra a homofobia” foram criados, estão Sociologia, Filosofia, Redação,
História, Arte, Português, Inglês, Espanhol e Biologia, com maior concentração nas cinco primeiras. O trabalho compartilhado
no YouTube há mais tempo encontrado data de 2007 e o mais recente é deste ano de 2015, mas a maior concentração de
compartilhamentos, a maior quantidade de visualização e o maior número de comentários a esses trabalhos se dão entre os
anos de 2011 e 2013.
Grande parte dos vídeos visualizados foi produzida a partir de uma composição entre textos, fotografias disponíveis na internet e uma música de fundo. Muitas frases clichês se repetem em diferentes trabalhos: “Homofobia mata!”, “Homofobia
é crime!” e “Homossexualismo (Homossexualidade nos vídeos mais recentes) não é doença”. Muitas imagens e textos são
usados em diferentes vídeos para produzir novas composições. As fotografias de arquivos da internet mais usadas nesses
vídeos remetem às paradas gays, bandeiras do arco-íris em diferentes formatos, imagens de vítimas de violência homofóbica
e imagens de casais homossexuais em cenas de afeto. As músicas mais utilizadas são de artistas pops contemporâneos, tais
como Adele, Cold Play, Lady Gaga e Katy Parry, mas também músicas que se tornaram, de certa forma, hinos LGBT, tais como
“It’s Raining Men” e “Y.M.C.A.”. As imagens que apresentaremos a seguir foram printadas dos vídeos.
Em outras produções, imagens em movimento são usadas nos audiovisuais dos estudantes para compor com os textos e fotografias, tais como reportagens de programas jornalísticos que denunciam diferentes tipos de violência contra homossexuais
e transexuais, cenas de filmes ficcionais, fragmentos de documentários, peças publicitárias e depoimentos. São narrativas
audiovisuais criadas com a apropriação, edição, mixagem e hibridização de imagens da indústria cultural para imprimir outras
narrativas informadas por outros desejos e outros interesses.
Depoimentos gravados pelos próprios estudantes com amigos gays, parentes, vizinhos, professores e especialistas, inseridos
nos vídeos com fotos e textos ou ganhando a cena por si mesmos, significam a introdução de um elemento novo, diferenciando, no que se referes às condições de realização, essas produções dos vídeos produzidos por videomakers sem câmeras. Vale
destacar nesse processo, o protagonismo das juventudes que se apresentam como homossexuais, expondo-se publicamente
para falar do preconceito nas escolas e nas famílias, mas também dos modos que o enfrentam, de seus desejos, prazeres e
condições de vida. Eles apontam, muitas vezes, para questões que transbordam as ideias de diferença, respeito e tolerância,
interrogando o que foi naturalizado e o que é quase sempre impensável.
É importante destacar eu entre essas produções há uma quantidade significativa de vídeos de ficção, nos quais meninos e
meninas que se apresentam como heterossexuais fazem “papel” de gays, lésbicas, travestis e transexuais. As histórias, geralmente, versam sobre casos de bullying e agressões físicas.
Além de estereótipos associados às homossexualidades e identidades de gênero na construção dos personagens, é possível
observar nessas produções certo desconforto dos atores/atrizes, que, para compensar ou se justificar, apresentam no fim da
narrativa cenas de bastidores com brincadeiras, erros de gravação e outras passagens para deixar claro que se trata de uma
representação. De qualquer forma, se colocar no lugar do outro, sentir o que é viver nesse lugar que a sociedade lhe reservou,
é sempre uma experiência que impulsiona desnaturalizações em relação ao gênero e à sexualidade.
Com esses vídeos emergem múltiplas problematizações. Muitos desses protagonistas são menores de idade e não possível
saber se há autorização dos pais e responsáveis para o uso das imagens. Quais seriam as implicações dessa exposição?
Também não é possível saber se o tema do trabalho foi uma solicitação dos professores/as ou uma escolha de estudantes, e
nem mesmo se houve debate e questionamento dos conteúdos e formas durante a apresentação em sala de aula. Contudo,
podemos assegurar que a discussão sobre a homofobia faz parte das redes curriculares tecidas nas/com as escolas, queiram
ou não as autoridades e que, de maneira geral, os/as estudantes se orgulham de suas produções, o que pode ser aferido com
as descrições, os comentários e a própria atitude de compartilhar os vídeos.
5. APROPRIAÇÕES DE PRODUÇÕES DE VÍDEOS POR ESTUDANTES DE PEDAGOGIA
Conforme o exposto neste texto, a pesquisa-intervenção ainda está em andamento. Dessa forma, os dados produzidos com as
práticas em pesquisa aqui relatadas ainda não foram analisados pela equipe.
A primeira experiência, com objetivo de pensar apropriações dos vídeos produzidos como trabalhos escolares contra a homofobia pelas estudantes foi realizada no segundo semestre de 2016 com uma turma do curso de Pedagogia de uma universidade
pública situada na cidade do Rio de Janeiro e se constituiu em uma curadoria, realizada em grupos, em que cada um deles
pesquisou no YouTube cinco dessas produções e apresentou para as colegas promovendo, a seguir, análises e debates. Durante três encontros que ocuparam-se essas apresentações as estudantes discutiram formatos, linguagens, regimes de verdade
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produzidos com os audiovisuais, conceitos e estereótipos relacionados ao gênero e à orientação sexual uados/criados, modos
de produzir sentidos e significações e questões éticas, políticas e religiosas observáveis nos vídeos escolhidos. Os vídeos
apresentados foram baixados e arquivados pela equipe da pesquisa juntamente com os trabalhos escritos entregues pelas
estudantes. Todo o debate foi gravado em vídeo para posterior análise.
Quase todos os grupos preocuparam-se em apresentar produções com formatos variados, como documentários, que segundo
as estudantes, “se propõem a abordar o tema com seriedade, e ficções, que se ocupam da questão com mais leveza e às vezes
em tom de brincadeira, o para elas é mais interessante”. Muitas trouxeram produções que abordam a homofobia nos cotidianos escolares e alertaram para, em alguns casos, para a omissão por parte de professores: “O professor que silencia é cúmplice
do preconceito. Será que o professor silencia porque não sabe o que dizer? Muitos professores têm dificuldade de lidar com
isso. Eles têm medo. É complicado”.
Durante as rodas de conversa que se seguiram às apresentações, as estudantes discutiram também as montagens, os clichês,
o uso de textos e imagens disponíveis na internet sem se preocupar em informar as referências, preconceitos que sutilmente
atravessam produções que tentam combate-los, e questionaram as escolhas das fontes, envolvendo quase sempre um “especialista”, pedagogo ou psicólogo, e autoridades religiosas, como pastores e padres.
A outra experiência, realizada pela mesma turma neste primeiro semestre de 2017, foi a produção de audiovisuais. Elas firmaram dois grupos para a produção de uma ficção e um documentário.
A ficção, intitulada “Luiza”, postada na página da disciplina no Facebook, narrou a história de uma moça “criada para casar e
ter filhos” e que se apaixona por outra moça que conheceu na faculdade. As estudantes ocuparam-se de todo o processo de
realização, incluindo roteiro, construção das personagens, gravação, edição e também atuaram. As gravações, com diferentes
câmeras, foram realizadas dentro da universidade e em espaços públicos. O vídeo aborda questões como preconceito social,
conflitos familiares, repressão religiosa, inseminação artificial e família homoafetiva.
O documentário, intitulado “Gênero e orientação sexual na escola”, compartilhado no YouTube, constituiu-se pelo cruzamento
de entrevistas e depoimentos de pesquisadores, professores e estudantes, inclusive homossexuais e transgêneros, versando
sobre preconceitos e discriminações sofridos em sua vida escolar e sobre a necessidade dessa discussão nas escolas e na
formação de professores.
Durante as apresentações, as estudantes destacaram a preocupação em não cometer alguns equívocos que identificaram nos
vídeos produzidos como trabalhos escolares e relataram ter experimentado o preconceito e a discriminação enfrentados pelas
populações LGBT durante as filmagens.
Nas duas experiências acima relatadas, o audiovisual operou com um dispositivo de pesquisa, produzindo problematizações e
engendrando redes de sentidose processos de subjetivação e formação.
6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Com os resultados parciais produzidos com a pesquisa, inferimos que o debate sobre gênero e sexualidade nas escolas e universidades não depende unicamente da instituição de políticas públicas e programas governamentais, apesar dos incentivos
ou impedimentos que estes podem efetivamente constituir. Tal debate se impõe e se engendra com a criação curricular tecida
nos/com os cotidianos das escolas e universidades, em consonância com demandas sociais. Essa discussão circula em múltiplas redes e é tecida na articulação de saberes-fazeres tidos como escolares com aqueles saberes-fazeres produzidos e/ou
consumidos/atualizados em outros contextos de nossas vidas, como as produções audiovisuais fabuladas por praticantes/
usuários dos artefatos tecnológicos.
Quando olhamos para as produções audiovisuais hospedadas no YouTube ou entres outros sites da internet que permitem o
compartilhamento de vídeos, nas distintas contingências de cada vida que se dispõe a estar diante de uma câmera para falar
de si, do outro, de todos nós, percebemos que temas considerados tabus, a despeito de todas as tentativas de controle, transbordam os limites do permitido, escapam da vigilância proibitiva e atravessam histórias individuais e coletivas, produzindo
outras subjetividades e outras redes de significações. De alguma forma precisamos, nas escolas e na academia, aprender a
praticar e a problematizar discursos sobre gênero e sexualidade cridos com esse dispositivo. Cabe a nós, pesquisadores e
educadores estarmos atentos a eles e ao que com eles se institui.
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RESUMO
Refletindo sobre as juventudes como principais autoras de suas visualidades, esse artigo problematiza como as redes virtuais
tem fortalecido cada vez mais o transito e a criação de imagens e selfies e as decorrências na formação e afirmação identitária
desses autores. Partimos de artistas contemporâneos já consagrados pelas juventudes brasileiras: Inês Brasil e o grupo de
funk Bonde das Bonecas, personagens que se projetam da precariedade que a vida na periferia urbana quase sempre implica e
a transformam o que dispõem em potência inesgotável de beleza para circular na rede, catalisando a atenção e afeto de grande
parcela das juventudes que irá reproduzir suas imagens, suas falas e performances. Juventudes que tem provocando o ensino
da arte e outras áreas acadêmicas afins a se repensar em face r meio do inevitável panorama da cultura visual.
Palavras Chave: Cultura Visual; Selfies; Juventudes.

Dentre os muitos artistas que compõem a constelação que interessou à essa pesquisa, o grupo de funk Bonde das Bonecas e
a performer e professora de dança Inês Brasil são escolhidos como referência para o entendimento, a partir da Arte e de sua
importância, de aspectos social e culturalmente relevantes no universo juvenil contemporâneo, dito desviante, viado, bicha,
sapatão, etc.
A admiração e o afeto que os autores desse trabalho têm por muito desses sujeitos, uns artistas, outros nem tanto, uns verdadeiras celebridades, outros relevantes subcelebridades, nos animaram a investir em tema infelizmente ainda polêmico. Graças
a esses jovens e seus modos de ser, encontramos algo que motivou uma pesquisa de mestrado e, certamente, entusiasmo à
continuidade das atividades acadêmicas. Essa breve confissão se deve à perspectiva teórica que norteia este trabalho, cuja
noção pós-qualitativa implica em assumir afetos e experiências que amalgamam investigador e campo, colaboradores e a
formação do pesquisador. Os sujeitos eleitos, com suas imagens marcantes e visualidades inusitadas, nos provocam a buscá-los, conhece-los melhor e também compartilhar suas belezas e potências, Inês Brasil e o Bonde das Bonecas se destacam de
forma diversa aos grupos musicais e “Divas Pop” apoiados pelo maquinário e capital da indústria do entretenimento. Nossos
artistas ganham os espaços e frutos por seus próprios meios conquistam o afeto de seus admiradores. Meios inseparáveis
das possibilidades das redes sociais e da circulação de assuntos entre diversos grupos de fortes ligações identitárias. No
início de suas aparições, sem qualquer apoio comercial, atraíram a atenção e afeto de milhares de jovens, não apenas pelas
qualidades comuns às divas eleitas pelas mídias comerciais, mas, sobretudo, pela maneira de afirmar e ousar a liberdade que
seus seguidores almejam.
A aparente e, sob alguns aspectos concreta, precariedade de condições materiais fez com que Inês e o Bonde recorressem
a meios alcançáveis e nada sofisticados em termos tecnológicos e estéticos. E eles o fizeram com notável inventividade. A
condição de pobreza material, desafiadora para os artistas, lhes ofereceu, entretanto, plena liberdade na construção de suas
imagens visuais, liberdade na pronúncia e sotaque de seus discursos e produções poéticas ou artísticas, imagens e falas, portanto, livres da perícia estética mainstream. O que implicou em muitas formas de improvisação, cujas ousadias redundaram
na elaboração de estéticas singulares. Estéticas que descortinam a parte mais potente e doce de suas existências, pois, as
visualidades que realizaram são muito familiares, até íntimas dos seus inúmeros interlocutores.
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Imagem 1: Inês Brasil

Distinto de qualquer outro momento da história da humanidade, hoje é possível conversar e enviar textos, imagens, músicas,
vídeos, de forma instantânea para uma ou várias pessoas de qualquer parte do mundo mediante ao apoio de um aparelho
de celular. Os tempos atuais presenciam uma gigantesca e intensa “viralização” de visualidades. O trânsito de imagens via
redes de comunicação virtual alcançam inimaginável volume, trânsito incontrolável que contém todo tipo de imagem. Mirzoeff
(2015) destaca que só de selfies, houve, em 2013 na Grã-Bretanha, a divulgação de bilhões de imagens. Em meio à atual configuração da cultura visual, imagens que, há algum tempo seriam consideradas incomuns circulam junto a novas maneiras de
uso e criação visual. Como exemplificam as imagens dos protagonistas deste estudo, selfies, montagens e imagens de Inês
Brasil e do Bonde das Bonecas emergem e circulam, muitas vezes carregadas de derrisão e deboche, se oferecendo a apropriações diversas e, assim, contribuído para a emergência e visibilidade de uma quantidade de jovens que se veem representados
e/ou identificados nessas imagens.
Em benefício do melhor entendimento da dimensão ocupada pela imagem no plano virtual, é oportuno retomar algumas considerações de Mirzoeff, ainda em relação ao selfie. Segundo seu estudo, a produção do “selfie” implica na criação e compartilhamento da imagem que se escolhe para si, mutável, editável, substituível, enfim, livre na inventividade das redes, traços
marcantes das poéticas identitárias comuns às juventudes em e nas redes. No capítulo “Selfies e a maioria planetária” (Ibid. p.
63) do seu livro “How to see the world”, o autor observa que, na atualidade de grandes e intensas transformações, as categorias
de identidade estão sendo refeitas e reformuladas. Citando o estudioso da teoria queer Jack Halberstam em sua afirmação de
que “os tijolos de construção da identidade humana imaginada e cimentada no último século – o que chamamos de gênero,
sexo, raça e classe – mudaram tão radicalmente que uma nova vida pode ser vislumbrada no futuro”, Mirzoeff afirma que o
lugar onde podemos perceber estes vislumbres é a selfie. Isto porque, quando as pessoas comuns se produzem e posam da
melhor forma que podem para a selfie, elas alcançam momentaneamente o papel de artista-como-herói (idem). Cada selfie seria uma performance, uma criação artística da sua própria imagem, ou seja, da imagem que desejaria ser vista pelos outros. A
selfie, teria então, adotado a estética tecnologizada do pós-modernismo sendo adaptada para audiência ilimitada da Internet.
O fato inquestionável é que online ou nas novas interações no mundo real com tecnologia, nós experimentamos o avanço e desdobramento atualizadores da Cultura Visual. Efetivamente, nossos corpos habitam e circulam na rede virtual e no mundo físico ao
mesmo tempo. A despeito dos julgamentos de diversas ordens que desqualificam a cultura da performance digital como desastre
estético e consideram a obsessão pela autoimagem um sintoma nefasto, o mais importante a ser pensado é a novidade e o poder
da imagem de criação livre e circulação ilimitada. Portanto, o que já poderíamos afirmar com alguma certeza sobre a interação,
uso e exploração da rede global pelos jovens é que ela sempre se modificará de forma frequente e imprevisível. Essas ações interligadas apresentam formas e caminhos que fatalmente poderão não fazer sentido para as gerações antigas e desinformadas e, o
efeito mais interessante, desafiá-las a repensar suas convicções a respeito dos assuntos que os jovens fazem e farão circular na
grande rede, como aspectos significativos das suas vidas e de como poderão lidar com o mundo que herdam.
As muitas imagens produzidas pelos jovens e lançadas na rede são fontes indispensáveis para a compreensão da atualidade e,
sobretudo, das realidades das juventudes. Vídeos capturados na rede e editados domesticamente, memes, gifs e selfie são novas
formas de conversação visual digital. As selfies, por exemplo, são a primeira forma da nova maioria global se lançar fora do reduzido espaço do indivíduo. E isso é muito significativo. Conforme os estudos apresentados por Mirzoeff (2015) ainda na obra citada,
…o fenômeno da “selfie” começou após o lançamento de câmeras frontais de melhor qualidade com o iPhone 4 em 2010, com
outros modelos de telefone seguindo rapidamente. Selfies poderiam agora ser tiradas fora de casa ou usando flash sem resultar em um borrão de luz dominando a foto, como as fotos tiradas em espelhos, que eram essenciais na rede social Orkut nos
seus tempos áureos de 2004 a 2010. Uma “selfie” é agora entendida como uma foto de si mesmo (ou incluindo a si mesmo) que
se tira o próprio segurando a câmera no comprimento do braço. Um vocabulário visual padrão para a selfie padrão tem emergido. Elas saem melhor se tiradas de cima com o sujeito olhando para cima, para a câmera. A foto geralmente concentra no
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rosto, com o risco de fazer uma “duck face”, que seria “fazer beicinho”. Se você exagerar e sugar suas bochechas demais, voilá,
a duck face. Essas poses estão refazendo o autorretrato global. A
 pesar do nome, a selfie é na verdade sobre grupos sociais…
É evidente que a descoberta das possibilidades da rede e das tecnologias de produção e edição de fotos foi acompanhada pelo
desenvolvimento da atenção e habilidades do trato com o visual. Se uma quantidade gigantesca de pessoas busca obedecer
aos padrões estéticos dominantes na elaboração de suas imagens visando objetivos variados, outro grupo encontra na rede e
no domínio de seus usos um campo de militância. Portanto, a tendência a compartilhar o que se apontaria como “selfies feias”
ou selfies não-convencionais é também notável.
Imagem 2: Bonde das Bonecas

Enquanto a exposição das autoimagens, ou selfies aumentava vertiginosamente, certo pânico moral emergia na mídia (AGGER,
2012). Mirzoeff (2015) cita em seu livro, um comentário típico, vindo de um comentarista da CNN, um canal a cabo de notícias
norte-americano, Roy Peter Clark, dizia: “Talvez a conotação da selfie seja egoísta, absorta em si mesmo, narcisista, o centro do
universo, um salão de espelhos em que cada reflexo é o de si próprio”. Entretanto, outros captaram a novidade de outra forma não
menos discutível, como é o exemplo citado da revista Esquire, também norte-americana, na qual a escritora Stephen Marche
declarou que a selfie seria a “masturbação da autoimagem”, afirmando, contudo, que isso seria um elogio, pois a realização da
selfie é controlada e proporciona liberação. Entretanto, tais metáforas distorcem ainda a amplitude do uso e exploração das
redes por meio das imagens. “Narciso passou sua vida olhando para si mesmo, mas ele não liberou uma cópia da sua imagem para
que os outros pudessem olhar para ela” (Ibid, p. 65).
A imagem de si e de seus ídolos ou coletivos remetem fatalmente ao compartilhamento. E isso não poderia ser classificado
como masturbação, ou seja, algo que acontece na privacidade do indivíduo. Seria, portanto, antes de mais nada, um convite
para que os outros curtam, detestem, se sintam provocados, aproximados ou aprendam e reajam. Ou seja, que considerem o
que você fez e participem de uma conversação visual. Enfatizando a potência das redes e do panorama no qual nossos protagonistas emergiram e cresceram, destacamos que algo grandioso acontece, como os números sugerem. Apenas na Inglaterra,
35 milhões de selfies foram postadas na internet em cada mês do ano de 2013. Na metade de 2014, o Google afirmou que 93
milhões de selfies eram postadas mundialmente a cada dia, mais de 30 bilhões em um ano (idem).
Nossa investigação nos fez pensar que as elaborações estéticas, áudio e visuais ecoam mais forte do que discursos racionalizados nas subjetividades dos jovens que acolhem artistas, suas imagens, suas visualidades. Cada detalhe visual e discursivo,
cada vídeo ou foto aporta uma infinidade de indícios e conexões do universo afetivo e existencial particular às multidões de
admiradores dos artistas. Há uma contra estética, ou seja, uma estética que emerge do que os padrões dominantes refutam
e condenam ao apagamento - a voz do favelado, a cor do favelado, o corpo da mulher sem recato, a acusada deselegância
da pobreza, a abominação da bicha afeminada, a aparência execrável da prostituta pobre, enfim, tudo o que fere e escapa ao
controle do regime estético higienizado das classes dominantes.
Em nossa pesquisa, percebemos como os admiradores da Inês e do Bonde veem em suas manifestações artísticas verdadeiras
possibilidades de fortalecimento de suas marcadas diferenças. E não se privam de utilizar e reutilizar essas manifestações,
sempre provocantes criações de falas a gestos, dentro da rede por meio de memes, músicas, vídeos, etc.
1. SE ME ATACAR, EU VOU ATACAR1
Após a intensa viralização das produções artísticas do Bonde, ao entrar em seus perfis e páginas na internet, nos deparamos
com grande e variada quantidade de curtidas, comentários e compartilhamentos feitos por um não menos variado perfil de

1. Frase celebre de Inês Brasil pronunciada por ela em um de seus vídeos.
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pessoas, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, assumidamente heterossexuais, cisgênero e LGBTs. As reações são
diversas, o que também mostra que uma parcela de seus expectadores reprova as suas produções.
A opinião sobre o trabalho do Bonde e Inês é diversificada, e até mesmo entre os jovens LGBTs, é perceptível a não unanimidade. Muitos expectadores gays desaprovam suas experiências artísticas. Um expressivo número é contra “dar pinta” e ser
afeminado e vê a Inês como um “exagero”, preferem se associar ao padrão heteronormativo2 ainda socialmente dominante. Tal
escolha, na maioria dos casos se justifica como forma de ser “aceito” mais facilmente e, portanto, não sofrer discriminação
ou se colocar sob o risco de agressões e escárnios, como se a estética padrão pudesse funcionar como capa protetora. Talvez
por isso não aceitam e manifestam até rejeição aos jovens cujos comportamentos são radicalmente opostos à dissimulação
da condição, realidade ou desejo. Ou seja, jovens que expressam corajosamente o que desejam e audaciosamente a forma que
desejam dar às suas existências. Certamente, o problema é profundo e complexidade avança para além dos limites fluídos de
uma redutora territorialidade gay. O que estaria em jogo seria o ato de ser humano entre humanos, e ser humano como autocriação, a despeito dos embates entre as várias formas de masculinidade, que é
… uma configuração complexa e contraditória, que diz respeito tanto às relações sociais quanto aos corpos. Isto porque, em
um mesmo contexto histórico, apresentam-se diferentes masculinidades e, ao mesmo tempo, cada forma de masculinidade
caracteriza-se internamente por contradições e conflitos. No jogo das masculinidades, a hegemonização de um modelo faz-se
a partir de várias formas de masculinidade periféricas, pois, em uma estrutura de gênero, para além das relações de poder e de
dominação características da relação homem/mulher, processam-se relações de poder, de dominação, de marginalização e de
cumplicidade entre os homens. Assim, a hegemonização de um modelo de masculinidade é transitória. Isto ocorre porque um
padrão de masculinidade é objeto de contestações, o que leva à sua transformação no decorrer do tempo (CONNELL, 1995).
Entretanto, a “contra-rejeição”, ou franca adesão e acolhimento, também faz peso na rede. A intensa reação e mobilização
causada por uma produção de finalidade artística estimula pensar sobre o panorama virtual e a emergência de produções,
as quais, independentes de seleções, validações e demais instrumentos de legitimação da obra de arte, alcançam um público
notável em número e diversidade e nele provoca e estimula, por meio da experiência estética, mudanças e ações que podem
variar de uma enorme admiração até a forte rejeição.
O embate de visualidades divergentes e empoderadas no âmbito público das redes sociais é uma excelente fonte para o entendimento de problemas centrais na sociedade brasileira. Isto porque tal embate exemplifica o preconceito, a homofobia, o
racismo e a transfobia que as “minorias3” sexuais, raciais e de gênero sofrem ao assumirem suas existências e alçar espaços
se não de efetivo protagonismo, do direito inquestionável de existir e ter respeitada a sua existência, seja cantando em um
vídeo ou posando para uma foto.
Um dos fatores mais importantes que alicerçam a relevância do trabalho dos jovens do Bonde e da cantora e professora de
dança Inês Brasil é o exemplo que oferecem de audácia, coragem, possibilidade de sucesso e de afirmação identitária. A despeito dos interditos tradicionais à imagem da pobreza, à homossexualidade e à negritude, as suas obras se dão por meio de
criação estética, de inegável potência. O que lhes permitem vencer, mesmo que provisória e parcialmente, os muitos obstáculos e golpes do conservadorismo estruturante da sociedade brasileira.
Imagem 3: Campanha de selfies “Sou/curto afeminado”

Em um dos vídeos mais famosos do Bonde no YouTube, por exemplo, o número de pessoas que “não curtiram” o vídeo é um
pouco superior ao número de pessoas que “curtiram” o trabalho. Mesmo esse número não sendo exatamente apurado, haja
2. Concepção de que as pessoas possuem gêneros distintos e complementares (um binarismo entre homem e mulher) com papeis naturais na sociedade. E
veem a heterossexualidade como única orientação sexual possível e normal.
3. Grupos sociais que sofrem processos de estigmatização e discriminação, resultando em diversas formas de desigualdade ou exclusão sociais, mesmo
quando constituem a maioria numérica de determinada população.
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vista que nem todas as mais de 3 milhões de pessoas que assistiram a performance do bonde participaram da “pesquisa” feita
pelo YouTube, ela traz um dado a ser considerado na pesquisa, já que demostra que uma possível maioria das pessoas que
assistiram ao trabalho dos jovens funkeiros não gosta desse tipo de performance. Assim como que não há unanimidade na
avaliação, e entre a reprovação e a aprovação existe uma tensão promissora.
As chamadas “minorias” sexuais são, hoje, muito mais visíveis do que antes, e, por consequência, torna-se mais acirrada a luta
entre elas e os grupos conservadores (LOURO, 2001, p. 541). Esse embate, refletido na pesquisa apontada do Youtube, passa
a merecer especial atenção de estudiosos/as culturais e educadores/as, pois o campo complexo de questões torna-se ainda
mais amplo se pensarmos que o grande desafio não consiste, apenas, em assumir que as posições de gênero e sexuais se multiplicaram e escaparam dos esquemas binários, mas, também na constatação de que as fronteiras vêm sendo constantemente
borradas e transpostas, evidenciando que a localização social de muitos sujeitos é exatamente a fronteira em seu movimento
permanente.
Guacira Lopes Louro fala em seu artigo publicado na Revista de Estudos Feministas (2001) que esses “embates de visualidades” se tornaram mais acirrados hoje porque as “minorias” sexuais e de gênero são mais visíveis do que antes e o contexto
virtual é onde essa visibilidade e esse embate se dá em grande parte do tempo.
Os choques virtuais entre as visualidades diversas se acirram em vários momentos, já que a “liberdade” dentro da rede é catártica e faz com que as juventudes não limitem a manifestação de seus desejos e vontades. Os jovens, na maioria das vezes,
interage nas redes sociais sem medo de represálias, de uma forma um tanto o quanto audaz e inconsequente. Isso faz com
que, ao mesmo tempo, a internet seja algo libertador, mas em certos momentos acaba se tornando um lugar onde o preconceito, o discurso de ódio, o machismo, a homofobia e a transfobia sejam “liberados”. A inconsequência, devido à impunidade
e às raras reações negativas contra quem comente esses tipos de delito, faz com que a violência do preconceito se torne
dramaticamente frequente.
Imagem 4: Página LGBT no Facebook

Novas formas de organização são pensadas e articuladas para contrapor o ódio de alguns grupos, e nesse enfrentamento
virtual, a imagem visual ganha contornos de arma eficaz. Assim tem sido recorrente a criação de páginas, campanhas e
grupos no Facebook que atuam como espaços aglutinadores desses jovens. Existem hoje diversos desses espaços virtuais que servem tanto para a divulgação de fotos e vídeos, enaltecedores das novas formas de criar beleza e por meio
delas afirmar a diversidade, mas também para reunir jovens dispostos a disputar espaços e lutar contra o preconceito e
opressão.
As diversas formas que a juventude viada tem encontrado para se fortalecer e se defender revelam verdadeiras obras de arte
dentro do universo virtual. Suas campanhas utilizam criatividade diversa para buscarem aquilo que almejam, serem reconhecidos, visíveis e respeitados. Suas formas de “contra-repulsa” são sempre bem-humoradas, mas sem perder a seriedade da luta
por direitos. Isso faz com que seus memes, gifs, fotos, vídeos, etc. viralizem e encontrem em todas as partes companheiros
nesse enfrentamento.
A juventude tem conseguido, através da rede e de suas próprias maneiras de luta, gerir espaços cada vez mais autênticos
de combate à opressão de forma quase sempre suave e aglutinadora, nas quais a sua imagem e a de seus ídolos se tornam
escudos e espadas. Suas visualidades, libertas de qualquer pudor ou vergonha, são formas de promover seu orgulho dentro
da rede para agregar mais jovens que anseiam por sua emancipação e se libertar dos cerceamentos decorrentes do preconceito. Todos os grupos das ditas “minorias” têm explorado modos de se conectar e se autovalorizar, seja pela publicação
de fotos, vídeos, imagens de seus ídolos ou por meio de suas próprias performances. A “viralização” de personagens que
assumem as qualidades de suas características e singularidades dentro de uma estética contra hegemônica se torna cada
vez mais frequente.
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Imagem 5: Meme da Inês Brasil

2. CONTRA-ESTÉTICA CURRICULAR
Esse trabalho, fruto de uma pesquisa na confluência da Educação e da Arte, teve como um dos caminhos de realização a observação das formas, dos meios e dos recursos que as novas gerações lançam mão para o fortalecimento e realização das suas
formações, escolhemos, como afirmamos, exemplos que demonstram a potência dos currículos independentes das escolas.
Um desses exemplos é a diva pop, Inês Brasil, que oferece sua imagem/obra como substância útil à criação de saberes, úteis
às performances de muitos jovens, performances que amalgamam ações individuais e coletivas indiscriminadamente como se
caracterizam as movimentações tribais da contemporaneidade (MAFFESOLI, 2006).
A escola como conceito generalista é associada a denominações como disciplina, obediência, ordenação, comportamento,
progresso, autocontrole, hierarquia, etc. Termos quase opostos e muitas vezes antagônicos aos instintos, à intuição, ao
improviso, à paixão. Ou seja, aspectos crepusculares ou noturnos que contrastam com o sentido iluminista da educação
formal generalizada, que priorizaria a mente em detrimento do corpo. Razão versus instintos, humores, paixão e desejo,
uma impossível oposição de parte do corpo com o seu todo. Reconhecemos certamente, que a escola universal não existe,
portanto, reconhecemos a impossibilidade de reduzir a singularidade dos inumeráveis espaços e tempos escolares a uma
única ideia de escola. Entretanto, o peso da escola emblemática, mítica, assombra e cerceia a atualização de muitas das
práticas escolares.
O currículo realizado é inexoravelmente, o conjunto de ações que propiciam experiências efetivas (LARROSA BONDÍA, 2002),
sem as quais não há modificação, não há partilha e ampliação de saberes. Contudo, sob a sombra de uma escola impossível,
aquela marginal que fortalece a mente e disciplina o corpo, ações se dão na incondicionalidade da rebeldia do cotidiano (OLIVEIRA, 2003), evidenciando que currículo é o que ‘aporta ao’, ‘viabiliza o’, produz e efetiva algum e todo o conhecimento. Seja
por meio de alguma teatralizada ou ritualizada operação da razão ou na surpresa do escândalo decorrente da insurgência do
corpo. Na segurança da disciplinarização do mundo ou no asselvajamento catártico do corpo, na subversão da linguagem ou
na precisão técnica do discurso.
Nessas impossíveis polarizações o corpo é o coringa inconveniente e imprescindível e sua gestualidade dispensa a palavra e
suspende o sentido. O que o corpo vale e oferece é a presença, e a nossa personagem referência, Inês Brasil, oferece aos seus
admiradores exatamente a matéria incontrolável de um corpo em movimento, eufórico e abusado junto ao qual, as palavras se
desbotam ou tomam outro poder, incorporadas pelos jovens que as reconfiguram em outras órbitas.
A educação formal, independente do grau de participação nos processos formativos, não domina incólume a formação dos
jovens e futuros cidadãos. Outros elementos interagem, atravessam, enviesam, impregnam, deslocam e reorientam o que se
aprende nas escolas. Em outros termos, a busca ou aceitação de outros alicerces formativos, fora do repertório autorizado dos
currículos oficiais, evidencia a força das culturas dos estudantes na disputa pela afirmação de formas de existir.
O que implica na involuntária interferência e intervenção no aparato escolar. O princípio da escola que ainda deseja ensinar
tudo a todos a um só tempo, ao mesmo tempo, que se desmonta diante das culturas permanentemente dinamizadas pelos
jovens, se ajusta às verdades de seu tempo, mesmo que ainda subterraneamente na indisciplina, desobediência e transgressão. Aspectos que têm ganhado relevância na formação dos indivíduos, pois denotam mais que delito, o fortalecimento da
subjetividade, os pertencimentos identitários, a afirmação das diferenças, o desenvolvimento dos corpos coletivos, os avanços
das redes de subjetividades e, sobretudo, a presença do corpo encarnado.
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Buscando alguns dos princípios escolares, embora sabido, convém reiterar, que a intenção de muitas das investidas curriculares é aplicar um padrão de saberes a ser alcançado pelos estudantes. O grau de êxito e do rendimento escolar se dá em função
da aproximação que cada estudante alcança do referido padrão, de um modelo de vocabulário, incorporação de certezas,
aceitação de valores morais e estéticos, subordinação a uma referência específica de corpo, de sexualidade, de afeto, de saúde,
ou seja, modelo e padrão de existência, que exclui a participação do estudante. Trata-se da ação de uma máquina curricular
de ordenação política. Entretanto, esse modelo legitimador da pretensa formação exitosa se esvai diante da circulação célere
de elementos radicalmente estranhos aos currículos formais. São elementos virais complexos demais para serem digerido
pela formalidade institucional, entretanto de manejo e jogo fácil e íntimo dos jovens que frequentam as escolas e delas fazem
escolas-encontro, uma ressignificação da instituição, encontros assumidos na prática cotidiana curricularmente produtiva e
efervescente.
Dentre os aludidos elementos virais, está o universo das imagens visuais, das potências estéticas para além do acervo curricularmente autorizado, ou seja, da Arte e Ciências outorgadas. O plano visual que apontamos é também o universo das imagens
corpo, das imagens transgressoras e até abjetas. Imagens estranhas à escola reduzida à ideia de currículo frio, mas, nada
estranho à escola-encontro, a dos currículos efetivamente praticados e porosos aos coletivos aos quais se destinam e por eles
são atravessados.
As imagens, centrais a um dos campos teóricos nos quais apoiamos nossa pesquisa, ou seja, a Cultura Visual são absolutamente oportunos à Educação contemporânea, pois oferecem instrumentos necessários ao diálogo e elucidação das visualidades que envolvem todos os processos e meios formativos. A imagem visual resulta do jogo entre a produção e o consumo das
imagens, instâncias intercambiantes na medida em que toda percepção visual implica na fabricação do que é visto por aquele
que o vê.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intensa proliferação de imagens e autoimagens tem revolucionado por completo a paisagem visual que alcançamos e
nos alcança. Através das redes sociais na internet é possível que um jovem morador das favelas do complexo do Alemão
no Rio de Janeiro divulgue seu trabalho fotográfico e seja visualizado por todo o mundo. Essa possibilidade concreta
e a todo tempo explorada permite diálogos visuais que superam as barreiras das línguas e caracteriza as redes como
poderoso veículo de divulgação, principalmente no meio audiovisual. Cantoras, cantores, grupos musicais são exemplos
importantes, mas, não exclusivos dos que passaram a ganhar notoriedade por meio de suas produções, imagens, vídeos,
músicas, publicadas no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc, e, assim, alcançam visibilidade global e
decorrentes dividendos.
Com o Bonde das Bonecas e Inês Brasil, os exemplos que trabalhamos, o que superficialmente poderia ser visto como uma brincadeira ou algo a não ser copiado, se tornou um meio de alcançar fama, admiração e respeito de muitos. Não apenas no meio
virtual, mas em suas comunidades e outros espaços nos quais possivelmente não frequentem. Porém, suas performances
atravessam todos os territórios e são curtidas por milhares de pessoas. É justamente essa dimensão que evidencia a potência
estética relacional e a poética colaborativa (BOURIAUD, 2006) que interessa à pesquisa, da qual extraímos as reflexões desse
texto, destacar e, nos seus limites, elucidar.
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PERSEGUINDO O CONCEITO DO OLHAR EDUCADO: OS CAMINHOS DA
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RESUMO
Este texto empreende na busca de desvendar/construir/ o conceito do olhar educado dentro de uma perspectiva contemporânea
que aloca o sujeito e as imagens em um espaço-tempo diluído, cibercultural. As experiências imagéticas cotidianas são agora
instagradas, apropriadas, geolocalizadas, virtualizadas, ubíquas e interativas e que reconfigura as esferas da Mídia-Arte. Nesse
contexto a epistemologia da Cultura Visual segue como uma ferramenta que entrecruza e costura esse conceito e alarga os sentidos. O objetivo do artigo é apresentar ideias e uma conjuntura que esboce os caminhos da videoarte dentro do instagram traçando
uma linha de fuga entre o conceito de olhar educado para as novas mídias digitais através da abordagem da cultura visual.
Palavras-chave: Olhar educado; cultura visual; cibercultura; instagram; videoarte
1. INTRODUÇÃO
Novos dispositivos comunicacionais foram sendo (re)inventados, novas caixas pretas, máquinas do ver e apropriações e experimentações com outras áreas são deslindadas nesse percurso. De que forma as imagens do mundo, das obras de arte, dos
filmes, da publicidade, dos livros, da nossa cultura e de nós mesmos transitam pelos nossos olhos e afetam ou transmitem
informações sociais, códigos culturais, políticos, econômicos?
Para Flusser, o vídeo é uma memória dialógica, e o videomaker, um sujeito fenomenológico, como estabelecer uma identidade
para o videoartista, que transita entra a comunicação e a arte? E mais, na contemporaneidade o lócus artístico e comunicacional se dilui a cada dia que se avança o discurso/poética/vida nas redes sociais digitais em que cada sujeito possui uma multiplicidade de ferramentas para interação e criação, desfragmentando as fronteiras comuns da arte e de outras áreas, tornando
um caos uma doce poesia, um universo distópico.
Este texto faz parte dos primeiros passos do ingresso no Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade de Brasília,
neste ano de 2017, sendo um esboço para uma pesquisa que avançará no doutorado e que se inquieta com a construção de
um conceito de olhar educado dentro da área de ingresso sobre a perspectiva da Cultura Visual, enquanto epistemologia, e
cerceado pelas problemáticas da cibercultura, ambiente estético-midiático ampliado.
As redes sociais digitais e os aparatos tecnológicos de visibilidade estão formatando outras e diferentes formas de expressão
na contemporaneidade e que altera o percurso da sociedade e sua produção de visualidades. Nesse contexto é válido ressaltar
que há também uma reconfiguração das disciplinas do olhar, e claro uma reconfiguração da noção de olhar educado.
A perspectiva da cultura visual em relação ao olhar educado considera “que as imagens e outras representações visuais são
portadoras e mediadoras de significados e posições discursivas que contribuem para pensar o mundo e para pensarmos nós
mesmos como sujeitos” (Hernandez, 2011, p. 33). O olhar educado nas/para as redes sociais digitais é um conceito que busca
responder a maneira como os processos de produção, articulação, distribuição nos espaços digitais reconstrói todo um legado
das disciplinas do olhar.
Para isso o escopo terá como objeto de breve análise a videoarte na rede social digital instagram e uma quantidade de perfis
dividida entre àqueles sujeitos que utilizaram a hashtag – que é a palavra-chave precedida da cerquilha (#) e utilizada para
identificar e auxiliar no compartilhamento de conteúdo nas redes – videoarte na descrição de seus perfis.
A videoarte surge em meados dos anos sessenta e setenta e explode nos anos oitenta, devido, talvez, a apropriação de artista
à meios de comunicação, transformando essas mídias em espaço criativos, com propósitos que vão além de comunicar, mas
de expressar, desterritorializar. Então a proposta inicial deste artigo é trazer uma breve análise desta expressão que se mistura
entre arte e comunicação à uma conjuntura que se pauta pelas questões da cibercultura, que tem entre outras características
de inteligência coletiva, apropriação e democratização de conteúdo, ou seja, uma potencialização dos “propósitos” da videoarte de outrora.
2. NOS PERCALÇOS DAS VIRADAS CULTURAIS
Martin Jay (1998) apontou como uma era essencialmente ocularcêntrica, ou seja, o sentido da visão como sentido mestre da
era moderna. Daí vale pensar nas principais criações do século voltadas para este sentido, do mimeografo para mídia impressa, dos aparatos fotográficos ao cinema.
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“É difícil negar que o visual tenha sido dominante na cultura ocidental de uma maneira muito diversa. Se pensarmos na metáfora filosófica sobre o “espelho da natureza”, de Richard Rorty, ou enfatizarmos a prevalência da “vigilância” com Michel
Foucault ou, ainda, expressarmos nosso desgosto com a “sociedade do espetáculo” de Guy Debord, nós nos depararemos,
repetidamente, com a ubiqüidade da visão como mestre da era moderna. (Jay, 1988, p.25)”
Não há mais a imagem que o mundo faz, mas o contrário, o “mundo feito imagens” e as mídias são responsáveis por dar luz a
esta proliferação de imagens, imagens com certa organização social. Como um cardápio de imagens, enquadrando, regulando,
normatizando e educando nosso olhar, daí por diante nossos saberes, conhecimentos, teorias, conceitos.
“Não é o fato de termos um poderoso modelo das representações visuais que estaria ditando os termos da teoria cultural, mas
sim que as imagens constituem um ponto de peculiar fricção e desconforto junto a uma larga faixa de questionamentos intelectuais. A imagem agora goza de um status localizado em algum ponto entre aquilo que Thomas Khun chamou de “paradigma”
e uma anomalia, emergindo como um tópico central de discussão nas ciências humanas do mesmo modo que a língua o fez: ou
seja, como um tipo de modelo ou figura para outras coisas […], e como um problema não solucionado, talvez até mesmo como
objeto de sua própria “ciência”, aquilo que Panofsky chamou de “Iconologia” (Mitchell, 2005, p. 13)”.
Ampliando um pouco esse prisma acima, no compasso dos pensamentos sobre a pós-modernidade e hipermodernidade alguns autores (Jean Baudrillard, 2008; Lipovetski, 2004) trazem para lauda do conhecimento e da experiência as problematizações das mudanças sociais pautadas pela cibermassificação e a individualização dos processos.
Os anos sessenta deflagraram uma série de alterações do espaço público e privado e consequentemente dos regimes do sensível, da produção de conhecimento e das práticas discursivas. Temos em termos sociais e econômicos um desmoronamento
dos projetos ideológicos e revolucionários que abrem lugar para pequenas rupturas na sociedade que repercutem nos processos simbólicos e de produção de subjetividade, tais como uma cultura neo-individualista com característica marcantes como
o hedonismo, o lazer e o consumo, em tempo e espaço diluídos numa dinâmica aprisionante.
Outras características como o cenário telemático que envolve outros padrões para as visualidades com dispositivos e aparatos modificam a relação entre produção e consumo de conteúdos. Há uma troca em redes que possibilitam reconfigurar os
espaços sacros de visibilidades das imagens, bem como, inclusive, o uso de mídias de massa para uma maior expressão desse
sujeito atual. As redes sociais digitais potencializam e diversificam diversas situações do cotidiano num volume nunca visto
antes.
“Vivemos hoje numa dessas épocas de crise das antigas ordens de representações e dos saberes e, mais profundamente, de
uma grande complexidade em relação às formas de produção de subjetividade. Nenhuma reflexão séria sobre o devir da cultura contemporânea pode deixar de constatar que existe uma enorme multitude de sistemas maquínicos, em particular a mídia
eletrônica e a informática, que incidem sobre todas as formas de produção de enunciados, imagens, pensamentos e afetos
(Parente, 1993, p.14)”.
Toda essa mudança latente é denominada por entre outros autores, Pierre Levy, em um espaço, o ciberespaço, que não é
considerado um meio e sim um metameio (Levy, 2000, p. 64) que agrega, conjuga e muta as linguagens, atuando também na
evolução cultural.
Interessante como Pierre Levy pontua o metameio, cyberespaço, pela confluência de todos outros meios e pensar que ainda
estamos em ebulição querendo saber “o que as imagens querem”, referenciando aqui o livro de Mitchell (2005) que entre outras
discussões revela essa virada pictórica que vivemos, potencializada pelas imagens técnicas e o ciberespaço.
Através das redes sociais digitais não apenas conseguimos conexões em tempo real, como também aproximam e refletem
temporalidades históricas distintas, com um potencial dialógico entre diversas culturas, construindo relações interculturais
de reconhecimento, respeito, solidariedade entre o tradicional e o moderno. Outro fato a ser considerado é a sinergia entre as
redes presenciais e as redes virtuais. Graças ao advento tecnológico e a sincronia dos dispositivos móveis, a conectividade e a
interatividade o sujeito e seu olhar vivem hoje um momento da virada pictórica que transverte a espacialidade, a temporalidade
e a sociabilidade, somos ubíquos.
A principal fonte de conteúdo do ciberespaço - Internet, hoje, está nas chamadas mídias sociais, aqui utilizo as redes sociais
digitais, que como o próprio nome diz, são mídias em que o conteúdo é eminentemente de caráter pessoa-pessoa, isto é, não
existe uma relação institucional do conteúdo. As redes sociais digitais desconstroem, então, o princípio básico do conhecimento: conteúdos que, somados a outros e reinterpretados, formam conhecimento.
Estas mídias possuem um papel aproximador de pessoas, e, mesmo que outras correntes alertam dentro de um discurso mais
distópica, o que pretendo ressaltar é que já há uma mudança na percepção e na construção de discurso e nas relações de saberes e poderes como nunca visto antes. “Ao fazerem uso das novas tecnologias midiáticas, os artistas expandiram o campo
das artes para as interfaces com o desenho industrial, a publicidade, o cinema, a televisão, a moda, as subculturas jovens, o
vídeo, a computação gráfica etc” (Santaella, 2005, p. 14).
As redes sociais digitais e toda e qualquer forma de troca de dados na Internet são hoje a prova viva de que a população se
habituou a marcar presença nela, seja com uma foto, um vídeo ou uma simples mensagem de bom dia. Percebe-se também a
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necessidade de receber feedback, de estar sempre sendo curtido e compartilhado. Santaella (2005) evidencia que a disponibilidade e acessibilidade das tecnologias se responsabilizam pelo desenvolvimento da artemídia, comunicação informacional,
audiovisual, transmedia, etc.
3. O OLHAR EDUCADO, A CULTURA VISUAL E O CONTEXTO DA CIBERCULTURA
“Quando abro meus olhos vejo um arsenal de imagens. O mesmo acontece quando fecho meus olhos: minha imaginação e
meus pensamentos são também bombardeados com potência equivalente ao que ocorre quando estou com os olhos abertos.
Percebo coisas que aprendi a catalogar e separar: isto são pessoas, isto são móveis, isto é natureza, animais, isto é tela de TV,
isto é um filme, isto é alguém falando no ouvido de outro alguém, isto é arte, aquilo não o é. (Medrado, 2012, p. 66)”.
Desta forma iniciei a escrita do capítulo sobre o olhar educado na minha dissertação de mestrado defendida no ano de 2012
no Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual da Universidade de Goiás (UFG). Hoje percebo que aquelas eram palavras
ainda gagas, com vontade de potências e cheias de lacunas, pelos quais pretendo preencher a partir deste projeto. De lá até
aqui as inquietações continuam, contudo há um certo receio ao adentrar outro universo que envolve o olhar, cultura visual e
tecnologia, sendo mais preciso o universo das redes sociais digitais.
Os textos da cultura visual legitimam uma pluralidade de imagens, vozes, sujeitos, contextos que contribuem para reflexões,
ações e experimentações diversas. Imanol Aguirre (2011), por exemplo, se afina com os pensamentos de Rancière e atribui
uma missão educativa que cabe “supor para a cultura visual não consistir tanto em evidenciar relações de poder, mas na provocação de rupturas nas configurações dos espaços e tempos do ver e do dizer” (Aguirre, 2011, p. 73).
A dinâmica que envolve as imagens e seus processos de mediação aqui localizados nas acepções de autores da cultura visual
(Hernandez, 2000, 2011; Martins, 2009; Martins; Tourinho, 2011; Nascimento, 2011; Charréu, 2011; Filho, 2011) corroboram
com aquilo que Pierre Levy (1999) vai pontuar sobre a cibercultura como expressão da construção de um laço social fundado
sobre a reunião em torno de centros de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre processos abertos de colaboração. “O apetite para as comunidades virtuais encontra um ideal
de relação humana desterritorializada, transversal, livre. As comunidades virtuais são os motores, os atores, a vida diversa e
surpreendente do universal por contato” (LEVY, 1999, p. 130).
Os sujeitos detêm forças e espectros de poder que negociam e resistem a significados dominantes, além de inventar outros
significados e potencializar as linguagens, e o principal significado do ciberespaço é a interconexão geral de tudo em tempo
real, a concretização do espaço virtual onde as formas culturais e lingüísticas estão vivas.
O olhar educado funda a noção de que nossas interações com o mundo e nossas interações a partir de práticas discursivas que
são condicionadas em uma matriz da qual, muitas vezes, não podemos escapar. Em contrapartida, aproprio-me da expressão
“olhar educado”, compreendendo-a a partir de interações, promoções de trocas e intercâmbios de experiências. A cultura visual
contribui para alargar o espaço fundado de leituras de uma noção mais reducionista do olhar educado, pensando-o a partir dos
escapes, das resistências, das linhas de fuga, e buscando dessacralizar noções normatizadas (Medrado, 2012).
Em contraposição e contraditoriamente complementar ao posicionamento de que o olhar se educa a partir de uma série de disciplinas do olhar como a história da arte, a semiótica, a psicanálise, a estética da imagem, a perspectiva etc estão imbricados
nesse sistema a partir também dos modos de visualização legitimados historicamente
“Desta maneira, a escola ou o museu se articulam como lugares simbólicos que ensinam a disciplinar o olhar (para ver ‘bem’ o
que ‘deve’ ser visto) e que outorgam, como moeda de câmbio e recompensa à submissão disciplinar, o gozo derivado de decifrar o ‘enigma’ associado ao poder ‘ver’ além da superfície do que se vê. (Hernandez, 2011, p. 35)”.
O que está em jogo agora é este olhar educado envolto de outras tecnologias, tais como artefatos sem fios, dispositivos móveis
digitais interconectados. A virada pictórica a que dizia Mitchell e a crítica de Martin Jay sobre os regimes escópicos estão
alargados por uma fluidez entre uma sociedade da informação, midiática e conectada em rede, em que tudo se resume ao
código binário. A ordem cultural dos significados, das representações determina também, ou se interdependem, a tecnologia.
Santaella (2003) se aproxima dos autores da Cultura Visual nesse quesito ao focar como “a cultura midiática é responsável
pela ampliação dos mercados culturais e pela expansão e criação de novos hábitos no consumo de cultura (Santaella, 2003, p.
59), nesse quesito estão separados apenas ao entender modos de subjetivação de uma cultura que
“(…) são as conexões entre produções culturais e a compreensão que cada pessoa, os diferentes grupos (culturais, sociais,
etc.) elaboram. Trata-se, em suma, de ir além de “o quê” (são coisas, as experiências, as versões) e começar-se a estabelecer os
“porquês” dessas representações, o que as tornou possíveis, aquilo que mostram e o que excluem, os valores que consagram,
etc. (Hernandez, 2000, p. 49)”.
Onde estou se estou em toda parte? Indagação de Paul Virilio (1998) que pode servir de analogia ao poder de uma nova demanda tecnológica e o olhar. Seria um “olhar educado atópico” fazendo alusão ao termo de Massimo Di Felice (2009) pensando no
olhar que só é possível na interação com a tecnologia das redes sociais digitais e os mundos virtuais, ou seja, uma interação
técnica mediada por interfaces.
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Para Dias (2015; 2010) o olhar “seria então guardar a vista, uma espécie de visão aguçada que deseja capturar o fugaz (…),
tomar conta, dar atenção”, as redes sociais digitais, desta maneira, potencializam o olhar, performatizam, inscrevem outra
dinâmica a própria memória e o deixam ao mesmo tempo inerte e capaz de movimentar de forma não-linear os modos de ver,
produzir e ser, já que a rede nos desabona a utilização da nossa mente-memória.
Deste ponto, podemos então fazer convergências de áreas e pensamentos nesta trama que muitos autores se apropriam de
cibercultura, e convido para lauda desse conhecimento a assertiva de André Lemos, em que
“a cibercultura potencializa aquilo que é próprio de toda dinâmica cultural, a saber o compartilhamento, a distribuição, a cooperação, a apropriação dos bens simbólicos. Não existe propriedade privada no campo da cultura já que esta se constitui por
intercruzamentos e mútuas influências (Lemos, 2004, p. 11)”.
Essa trama entre a cultura, o sujeito e os sentidos, que se forma na relação com a imagem e com processos educativos, se dá
em instâncias e intensidades diferentes, em multiplicidades de significados, e o também através dessa outra dinâmica cultural
do ciberespaço. A transformação tecnológica acompanha esse processo, até porque os processos históricos e culturais estão
interligados com a tecnologia, e “a tecnologia (ou sua falta) incorpora a capacidade de transformação das sociedades, bem como
os usos que as sociedades, sempre em um processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial tecnológico”. (Castells, 1999: 26).
“O modo como vemos depende de como fomos educados por nossa família, nossos professores, imagens que vemos na televisão, imagens projetadas no cinema, na publicidade, nos museus, nos supermercados, no trabalho e nas mais diversas formas
de se relacionar com as imagens do mundo e das pessoas (Medrado, 2012, p. 67)”.
Para Didi-Hubermam o ato de ver não é o ato de uma máquina de perceber o real enquanto composto de evidências tautológicas, é “sempre inquietar o ver, em seu ato, em seu sujeito. Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto uma operação
fendida, inquieta, agitada, aberta” (Didi-Hubermam, 2010, p.77). Há uma preocupação em buscar produzir significados a partir
do que já nos foi ensinado. Assim, “o que nos leva a explorar as fontes das quais se nutre não apenas nossa maneira olhar/ver,
mas significados que fazemos nossos, e que formam parte de outros relatos e referências culturais” (Hernandez, 2011, p. 34).
Há imagens que vejo de modo diferente em diferentes lugares. Posso me relacionar com a mesma imagem de diferentes formas em diferentes lugares e em diferentes tempos. As redes sociais digitais possibilitam que esse arsenal imagético provoque
para além de um olhar educado, um olhar geolocalizado, geoprocessado, controlado, modelizado virtualmente o que torna
mais materializado um processo de estetização do cotidiano e uma totalização da visibilidade para virtualização do mundo.
Autores como Santaella (2003; 2005), Douglas Kellner (2001), Featherstone (1995), Lipovetski (2004), Lemos (2008 ), concentram suas críticas acerca dessa demanda de uma cultura midiática hipermodernizada e de uma sociedade que consome
signos nos seus mais variados regimes semióticos e escópicos. Nesse contexto as redes sociais digitais são resultado de
ciberativismo, são intencionais, transcendem as fronteiras físicas dos territórios geográficos. Criam territórios virtuais, através
de sua configuração por afinidades políticas, culturais ou ideológicas, é fragmentada, hipertextual, reúne diversidade de mídias
e linguagens, o que impacta nas relações do sujeito, seu olhar educado e a experiência imagética.
Essas dinâmicas de visibilização que envolvem as performances dos sujeitos são caracterizadas pela conectividade, a ubiquidade e elasticidade do tempo e espaço e faz com que estes mesmos sujeitos enfrentem um desejo de se auto afirmarem a
cada instante de forma midiática.
“Diferentemente do espaço renascentista, o espaço de fluxo, para usar uma expressão de Castells (2000), coloca em xeque a
noção de lugar e de contigüidade física, instaurando noções como a de ubiqüidade inerente a uma lógica de fluxos de informação. Por outro lado, a aceleração tecnológica parece colocar em foco a instantaneidade do tempo presente: tempo sem tempo,
que rompe com uma visão linear, irreversível, mensurável e previsível do tempo. sem tempo, que rompe com uma visão linear,
irreversível, mensurável e previsível do tempo. (Arantes, 2007, p. 505)”.
O que está em jogo é como e porquê o sujeito nessa conjuntura a partir do seu dispositivo móvel produz imagens, as vê, produz
seus discursos e buscam representar seus cotidianos, os espaços através de um repositório digital de imagens, em que também estas pessoas se relacionam, trocam experiências, antropomorfizam, dão volume e criam tantas narrativas.
O espaço do instagram é esta rede social digital centrada em imagens que media e oportuniza um espetáculo imagético, com
relatos pessoais, com exposições de artistas, com pesquisas acadêmicas sobre comportamentos, espaços e tempos a partir
de imagens etc. Na seara dos autores citados acima que versam sobre uma conjuntura hedonista, superficializada, pornográfica e diluída em tantos discursos faz com que o sujeito entre numa agonia e vazio mediante necessidades impostas, numa
modulação irrefreável de criar inúmeras identidades à seus perfis que destrambelha um sentido organizacional.
Essa comunicação universal, a que se refere Castells (2000), possibilita exposição de emoções, afetos, memórias, fotografias,
vídeos, imagens de artes, grafites, pixos, endereços, rastros de coisas, notícias, performances, ruas, becos todos ali, circunferenciados pelas tags e outras possibilidades de mediações dessa base tecnológica interconectada.
O espaço digital intervém discursivamente e é praticado como tal. O ato político e expressivo do sujeito contemporâneo de
apertar botões, de inventar perfis, construir narrativas através de imagens, de se supervalorizar, de se autoflagelizar com imaCULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN
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gens, revela toda uma possibilidade de desenredar outra perspectiva do olhar educado na cultura visual. As pequenas telas
móveis dos celulares dá um outro tom para o olhar e para construção de sentidos que damos a cidade, as imagens da arte, das
comunicações.
A categoria da reciprocidade das redes sociais digitais tem sido úteis nas relações sociais do cotidiano local, as relações de
poder não são explicitadas, ocultando-se a hierarquização como normalidade do social, mas podem converter-se em resistência a intervenções externas sobre o seu cotidiano. Mas seria pueril e irresponsável tal informação, já que se observarmos as
dinâmicas do instagram, por exemplo, podemos ver quesitos como quantidade de posts, seguidores, tipo de conteúdo massificado, sem criticidade que dialogam com questões de opressão e hierarquização, e a rede não fica não democrática assim.
Essa breve revisão literária que envolve os autores das áreas de imagem e tecnologia, cultura visual, cibercultura e mídias
digitais é um pretexto para forjar a construção de um conceito de olhar educado para as dinâmicas do digital, o que auxiliará
na pesquisa para entender a fluidez do campo, território informacional, cultura e imagético.
4. A VIDEOARTE NO INSTAGRAM
Além da problemática de postular uma linguagem videográfica, a videoarte não possui uma história definida. Mas desde a
produção das câmeras portapak em série e sua facilidade de acesso por consumidores comuns (artistas), em meados de 1960,
podemos perceber a utilização e experimentação do vídeo num contexto em que o cinema já se questionava. As práticas da
nouvelle vague francesa, do neorrealismo italiano, cinema novo no Brasil, e o cinema underground dos EUA potencializaram
uma movimentação de artistas. As primeiras práticas videográficas já exploravam elementos de linguagem que eram pouco
utilizados nos canais televisivos.
No seu texto Por uma estética da imagem do vídeo, Dubois (2004) defende a poética do vídeo é “um sistema de imagens tecnológicas que sempre teve problemas de identidade: o vídeo, esta “antiga última tecnologia”, que parece menos um meio em
si do que um intermediário, ou mesmo um intermédio, tanto em um plano histórico e econômico (o vídeo surgiu entre cinema,
que o precedeu, e a imagem infográfica, que logo o superou e alijou, como se ele nunca tivesse passado de um parêntese frágil,
transitório e marginal entre dois universos de imagens fortes e decisivos) quanto em um plano técnico (o vídeo pertence à
imagem eletrônica, embora a sua seja ainda analógica) ou estético (ele se movimenta entre a ficção e o real, entre o filme e
a televisão, entre arte e comunicação etc). Os únicos terrenos em que foi verdadeiramente explorado em si mesmo, em suas
formas e modalidades explícitas, foram os artistas (a videoarte) e o da intimidade singular (o vídeo familiar ou vídeo privado)”
(Dubois, 2004, p. 69) grifo nosso.
Kátia Maciel utiliza o termo Transcinema “para definir uma imagem que gera ou cria uma nova construção de espaço-tempo
cinematográfico, em que a presença do participador ativa a trama desenvolvida” (Maciel, 2009, p. 17). Nessa esteira acho legítimo cruzar o pensamento de Dubois (1994) com Maciel (2009) para se localizar o espaço da videoarte enquanto imagens que
(des)legitimam antes de tudo qualidade plástica, estética e formal da imagem, numa busca por experimentações e expressões
contra-hegemônicas.
Da mesma forma, Machado (1993) afirma que as imagens videográficas não são mais expressões de uma geometria, mas de
uma geologia, ou seja, de uma inscrição do tempo no espaço. No entanto, Dubois acredita que só podemos pensar o vídeo
seriamente como um “estado”, estado do olhar e do visível, maneira de ser da imagem. Para o autor, o “vídeo não é um objeto
(algo em si, um corpo próprio), mas um estado. Um estado da imagem (em geral). Um estado-imagem, uma forma que pensa.
O vídeo pensa (ou permite pensar) o que as imagens são (ou fazem). (2004, p. 23).
Neste instante acho válido ressaltar, como elemento contextual do trabalho, a questão da cibercultura planetária, conceito
desenvolvido por André Lemos (2004) que chama atenção para conjunto de processos tecnológicos, midiáticos e sociais que
convergem com os processos de convergência das telecomunicação, da informática e da sociabilidade contracultural.
Na cultura das mídias, a que Lúcia Santaella (2003) se refere, temos um ingresso separado, personalizado de vários formas,
dispositivos e meios que comunicam e auxiliam na transferência de informações e iniciam um processo de empoderamento e
autonomia, do rarefeiteamento da hierarquização dos processos produção e distribuição.
A videoarte, como pensado por diversos autores, é um elemento que transita entre a arte e a comunicação (Dubois, 2004), ou
seja, entre o processo criativo e o potencial criativo do vídeo e o contexto cibercultural possibilita uma massificação e uma
descaracterização de um ethos já contraversivo do videoartista, ou mesmo do videomaker. O que é arriscado afirmar que no
contexto do instagram, e pela possibilidade de todos construírem narrativas poéticas, amadoras, cotidianas etc, todos sujeitos-avatares são capazes, ou são artistas, videoartistas, performatizam e dão outros sentidos as imagens do mundo e localizam nas ruas, exposições, paredes, galerias do instagram.
O que seria bastante forçado afirmar que, mas até crível, dentro de uma lógica esboçada aqui, temos hoje – com o advento tecnológico, a cultura de gadgets, o barateamento e acesso a dispositivos móveis, a exarcebação das telas e das câmeras nesses
dispositivos móveis, à características e impactos de uma sociedade do espetáculo e do consumo – um sujeito-comum hedonista, diluído em superficialidades, com um vazio informacional, devido inclusive a uma profusão ágil e instantânea de informações e conteúdos “upados” em milésimos de segundos e, por fim, com capacidade produtiva de um videomaker/videoartista.
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Esse sujeito viu no início dos anos 2000 as empresas de tecnologia de dispositivos móveis, os celulares, disponibilizaram
no mercado os primeiros aparelhos com a tecnologia de câmeras fotográficas e videográficas. Logicamente que em termos
conjunturais potencializou o início de um cenário que vemos hoje, por exemplo, com a expansão dos repositórios de vídeo on
demand, como o youtube, e a diversificação de funções das redes sociais digitais, como as lives no facebook, e o universo das
histórias dos perfis do instagram e da possibilidade, no início de inserir pequenos vídeos nas timelines dos usuários. Não é
trivial dizer que a linguagem audiovisual é a grande vedete da sociedade contemporânea, para além de mimetizar, ela constrói
e legitima as narrativas do cotidiano e travestem de realidade e ubiquidade o sujeito-avatar das redes sociais digitais.
O que se tem hoje é um discurso de apropriação, de (re)invenção do pastiche, dentro de uma estética do amador e do espetáculo. As fronteiras entre o que determina ser um sujeito-artista, um sujeito-comunicador foram performatizadas por esse olhar
educado para o digital que potencializa e transmuta todos em todos, do especialista a categorias massificadas, massificantes.
É um avesso do domínio hierarquizante, quando todos “podem”, ou percebem-se como seres “atuantes”, produtores de conteúdo por essa demanda de um olhar que se educa para os meios digitais, para essas imagens virtuais, que são a realidade de um
mundo binário, programado, especulado, simulado e performatizado.
Como breve objeto de análise temos a videoarte no instagram, o qual foi digitada a palavra no dia de 9 de julho 2017, na busca
do aplicativo. Para os resultados que se seguem foram consideradas as palavras “videoarte” e “videoart”, no último caso temos
quantidade maior de publicações, devido claro ao alcance da língua inglesa.
Figura 1: busca no aplicativo instagram pela tag videoart

Fonte: Instagram, em 9/7/2017.

Como podemos perceber, há um número de tags razoavelmente baixo para os padrões de milhares da internet e suas redes
sociais digitais. Contudo se pensarmos em termos da junção da palavra “vídeo” e “arte” que dentro das áreas de conhecimento
aqui estudadas é um campo muito específico e de acesso especializado, produzido e utilizado basicamente por pessoas que
tem esse conhecimento.
Há uma corrente que pensa o fenômeno da videoarte iniciando com a expansão das artes plásticas e da reapropriação dos
processos industriais, no acumulo de experiências com o audiovisual e o cinema (Machado, 2007), nas suas inúmeras bitolas.
O que posso perceber é que o movimento tem se mostrado nas telas do instagram, como uma forma de potencializar o movimento artístico e de relembrar outros artistas da história da videoarte, como, por exemplo, o Nam June Paik.
O que pude refletir ao ver cerca de 50 vídeos é que há uma apropriação do aparato da câmera, que talvez pode ser em sua
maioria de celulares, para conteúdos diversos. Há aqui, no universo do instagram, uma diversidade de vídeos que utilizam da
hashtag “videoart” e “videoarte” que trazem imagens com conteúdo de expressões artísticas tais como processos de desenhos, com manipulação do tempo da imagem, exemplos de arte digital, com efeitos em 2D e 3D, vídeos de pessoas grafitando,
luzes de refletores piscando, videobooks com poesias, vídeos de exposições de artistas na rua ou em galerias, performances
visuais etc.
Por outro lado, há também vídeos de trailers de filmes, filmetes de convite para exposições, pessoas brincando, crianças
se maquiando, jogando games, vídeos com cunho sexual, vídeos com experimentos ecológicos, com receitas e preparos de
pratos culinários etc. O que se pode notar também que a tag “videoart” ou “videoarte” soma-se a tantas outras na maioria das
postagens, palavras correlatas a questão da arte, como “videoinstalação”, “art”, “artista”. E outras tags que dialogam com os
perfis das pessoas, com o conteúdo, tal qual “nudes”, “food”. Nesses números as tags não necessariamente estão no texto do
post do vídeo, mas nos comentários de outros usuários na publicação, que nomeiam como “art” ou “videoart”, o que fragmenta
bastante essa busca e a intitulação de videoarte.
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Figura 2: resultado de publicações pela tag “videoarte”

Fonte: Instagram, em 9/7/2017.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa vontade/ desejo de produção imagética, seja de imagens paradas e em movimento se dá por conta dessa demanda atual,
de uma cultura mediada por imagens, espetáculos, hedonismos que aos poucos, desde da década de noventa vem moldando,
educando nosso olhar.
“Numa cultura em que a meta-linguagem vai se tornando um aprendizado de massas e que Alice atravessou o espelho, percebemos uma pedagogia dos dispositivos que vai evidenciando a performance, os meios de construção da subjetividade, e explicitando a imagem como construto. Onde somos “imagem entre imagens” se construindo, experimentando o mundo de muitos
lugares, tornados interfaces, mediadores ou ainda figuras do controle. Podemos sublinhar duas dinâmicas complementares
na constituição das estéticas da comunicação ou da chamada mídia-arte. De um lado o devir midiático das artes, quando a
arte contemporânea se apropria dos meios e dispositivos para extrair deles seu potencial estético, incorporando ou subvertendo-os em proposições artísticas (instalações, performações, ambientes multisensorias, etc). De outro, um devir estético
das mídias, com a desterritorialização e circulação das imagens, que migram para os mais diferentes suportes, criando um
cinema- mundo ou mídia-mundo. (Bentes, 2006, p. 10)” grifo nosso.
Nessa trama entre proposta aqui vale relembrar o texto “A genealogia do (não) artista, de Frederico Gomes (2006) que atenta
sobre uma produção e vivência artística fora da sociabilidade da arte, que acabam agindo fora dos conceitos cristalizadores
que hierarquizam a prática artística. As redes sociais digitais possui algumas marcas que também alteram essa relação do
sistema arte e confabula com uma perspectiva midiática que contribui com as diluições dessas fronteiras.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• AGUIRRE, I. Cultura visual, política da estética e educação emancipadora. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Org.). Educação da
cultura visual: conceitos e contextos. Santa Maria:Editora da UFSM, 2011.
• BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Portugal: edições 70, 2008, p. 68.
• BENTES, Ivana. Midia-Arte: Estéticas da Comunicação e Modelos Teóricos. XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS
DA COMUNICAÇÃO - INTERCOM, 28, 2005, Uerj, Rio de Janeiro, em 2005. Disponível em http://www.intercom.org.br/papers/
nacionais/2005/resumos/R1984-1.pdf. Acesso em 28 de junho de 2017.
• CHARRÉU, L. Cultura visual: rupturas com inércias e ignorâncias curriculares. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Org.). Educação
da cultura visual: conceitos e contextos. 1. ed. Santa Maria: Editora da UFSM, 2011.
• DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. v. 1.
• DIAS, Karina. Entre visão e invisão: paisagem (por uma experiência da paisagem no cotidiano). Brasília: Ed. Programa de
Pós-graduação, Universidade de Brasília, 2010.
• DIDI-HUBERMAN, GEORGES. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Ed. 34, 2010. 260p.
• DUBOIS, Philippe. Cinema, vídeo, Godard. São Paulo: CosacNaify, 2004. p.69-115.
• FILHO, A. V. A utopia íntima da educação na ‘cidade-tudo’: cultura visual e a formação emartes visuais. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Org.). Educação da cultura visual: conceitos e contextos. 1. ed. Santa Maria: Editora da UFSM, 2011.
• GOMES, Frederico. A genealogia do (não)-artista. In: Glória Ferreira (org.), Crítica de Arte no Brasil: Temáticas Contemporâneas. RJ: FUNARTE, 2006. (pp. 169-72).
750

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

• HERNANDEZ, F. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Tradução Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre:
Artmed, 2000. 261 p.
•
A cultura visual como um convite à deslocalização do olhar e ao reposicionamentodo sujeito. In: MARTINS,
R.; TOURINHO, I. (Org.). Educação da cultura visual: conceitos e contextos. 1. ed. Santa Maria: Editora da
UFSM, 2011.
• JAY, M. Regimes escópicos da modernidade. In: FOSTER, H. (Ed.). Visionant Visuality. Seattle: Bay Press, 1988.
• LEMOS, André. Mídias locativas e territórios informacionais. In: SANTAELLA, L; ARANTES, P. (eds.). Estéticas tecnológicas.
Novos modos de sentir. São Paulo. Editora PUC-SP, 2008.
•
Cibercultura, cultura e identidade. Em direção a uma “cultura Copyleft”? Contemporânea, Vol. 2, nº.2, p 9-22,
dez, 2004.
• LÉVY, P. O ciberespaço como um passo metaevolutivo. Revista FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia • Porto Alegre • nº 13 •
dezembro 2000 • semestral. Revista de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC-RS.
•
Lévy, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34. 1999.
• MARTINS, R. A cultura visual e a construção social da arte, da imagem e das práticas do ver. In: OLIVEIRA, M. (Org.). Arte,
educação e cultura. Santa Maria: Editora da UFSM, 2007.
•
Narrativas visuais: imagens, visualidades e experiência educativa. Imagens em deslocamento: educação e visualidade. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arte da UnB. v. 8, n. 1, 2009.
• MEDRADO, A. Entre artistas, cineastas e sujeitos desviantes: A questão do olhar educado. 2012. Dissertação (Mestrado em
Cultura Visual) – Goiânia: UFG, 2012.
• MITCHELL, W. J. T. What do Pictures Want? The Lives and Loves of Images. Chicago: Universityof Chicago, 2005.
• PARENTE, A. (Org.). Imagem-máquina:a era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro:Editora 34, 1993.
• RANCIÈRE, J. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Eixo experimental; Editora 34, 2005.
• SANTAELLA, Lucia. Cultura das mídias. 4a. ed. São Paulo: Experimento, 1992 [2003].
•
Os espaços líquidos da cibermídia. Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação.
2005. Disponível em: http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/26/27. Acesso
em: 03 abril 2017.
• Virilio, Paul. A Bomba Informática. São Paulo, Estação da Liberdade, 1998.
CURRÍCULO
Allex Rodrigo Medrado Araújo
Doutorando no programa de Pós-Graduação em Arte na Universidade de Brasília curta-metragista brasileiro, professor de Cinema e Mídias digitais, com mestrado em Cultura Visual pela UFG (Universidade de Goiânia / Brasil), graduação em Tecnologia
em Produção Audiovisual. Membro e fundador da Associação cultura Intermedia Caliandra, um grupo de cineastas de Brasília
/ Brasil. Atualmente é produtor audiovisual da Universidade de Brasília. Desenvolve pesquisa na área de Cultura da imagem e
processos de mediação.

CULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN

751

SEM FAMÍLIA, ESCOLA OU IGREJA. A AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÕES
DISCIPLINARES NO ADVERGAME MAIS FANTA, MAIS DIVERSÃO
Jordana Falcão Tavares
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RESUMO
O artigo aqui apresentado está contido na tese de doutorado defendida em abril de 2017 no programa de pós-graduação em
arte e cultura visual da Universidade de Goiás. A pesquisa de doutoramento se ocupou da representação de uma noção de juventude construída pela marca de refrigerantes Fanta por meio de um advergame – jogo eletrônico desenvolvido para divulgar
um produto ou marca. A proposta desse recorte é em princípio descrever brevemente o jogo em questão e os colaboradores
que participaram da investigação, bem como a metodologia que foi se reconfigurando por situações que se apresentaram
durante o processo de desenvolvimento da pesquisa. Na sequência, optei por um dos três tópicos que compõem o capítulo
destinado a análise das falas dos sujeitos: declínio das instituições disciplinares. Esse item se refere às discrepâncias sentidas
pelos colaboradores ao compararem a idealização do advergame à realidade que vivenciam e focam sobretudo nas ausências
de menção à família, escola e igreja.
Palavras-chave: Educação da cultura visual, advergames, juventude.
1. PARA COMEÇAR
A maciça presença dos jogos eletrônicos na sociedade contemporânea traz a reboque dúvidas e temores sobre a conformação
de um novo ambiente midiático e as mudanças socioculturais daí advindas. Foi a partir dessa preocupação que surgiu o interesse por perceber que sentidos os jovens atribuem às representações de juventude criadas em uma cultura visual comercial
e gamificada, bem como verificar de que forma essa construção é recebida pelo público ao qual se destina.
Pensando nisso, para a pesquisa de doutorado elegi Mais Fanta, mais diversão, que de agora em diante o chamaremos de
MFMD, como ponto de encontro com jovens colaboradores para debater sobre a noção de juventude proposta pelo jogo. Foi
pautada pela educação da cultura visual que defini a bricolagem como metodologia, bem como ferramenta para análise dos
dados coletados. Esse tipo de arranjo metodológico é flexível e permite reconfigurações de acordo com as demandas da pesquisa, como aconteceu mais de uma vez. Por outro lado, sua dimensão interpretativa se fundamenta na hermenêutica crítica
e reconhece o caráter instável e, ao mesmo tempo, revelador da linguagem.
Desse ponto de partida, a pesquisa reveloualgumas possibilidades de chegada, mas não pontos finais. Pelo menos três compõem o capítulo destinado exame das opiniões dos colaboradores. Para esse recorte, optei por abordar apenas o declínio das
instituições disciplinares e a ausência de menções à família, escola e igreja no advergame MFMD. Antes disso, apresento o
jogo e a metodologia que contextualizam a investigação.
2. MAIS FANTA, MAIS DIVERSÃO
Advergame são estratégias mercadológicas que usam jogos especialmente desenvolvidos para promover marcas, produtos ou
pontos de vista (MARKETING FURUTO, 2013). Mais Fanta, mais diversão foi o advergame desenvolvido para Fanta como parte
uma complexa estratégia de marketing. Além do universo virtual do jogo que foi lançado em cerca de 180 países, a campanha
publicitária contava também com filmes de 30 segundos divulgados em canais de TV aberta e disponíveis na internet. Como
a ideia inicial era usar o advergame para disparar debates e reflexões sobre a noção de juventude ali representada, a primeira
providência foi proceder a uma descrição minuciosa do site em questão, ou uma netnografia, pois se a etnografia se ocupa
“[da] interação entre o pesquisador e seus objetos de estudo” (FONSECA, 1999 in SALES, 2012), a netnografia inclui a observação dos espaços virtuais, a participação em comunidades ou debates de internautas sobre o tema e o compartilhamento dos
códigos simbólicos e linguísticos do ciberespaço, por exemplo (SALES, 2012).
O site (figura 1) que sediava a versão brasileira de MFMD era composto por pelo menos 14 jogos dispostos em cinco ambientes: a casa do Todd, Utopia, Floresta de Frutas, Cachoeira e a Cidade. No site estavam disponíveis também uma descrição de
cada um dos 9 personagens que habitavam o universo – A galera Fanta - e seus gadgets, um ranking que listava a pontuação
dos jogadores e um comic book (figura 2) que explicava o mote da narrativa. Os quadrinhos mostravam que na cidade de Utopia
havia um relógio que marcava a hora para a diversão começar. Às 4 horas todos os jovens se encontravam ao redor da torre
para brincar, paquerar, dançar etc. Mas aconteceu algo misterioso e a fonte de diversão que fazia o relógio funcionar quebrou.
O guardião da torre do relógio, o único adulto da narrativa, avisava que agora restava pouco tempo até que todos tornem-se
playless, ou sem-diversão, criaturas apáticas, entediadas e incapazes de se divertir. Frente a esse perigo, a Galera Fanta resolveu consertar a fonte e salvar a diversão. Essa é a narrativa que convida o público a participar do advergame e que deu origem
a uma série de reflexões dentre as quais as que serão apresentadas a seguir.
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Figura 1 - Vista geral do site de MFMD

Figura 2 - Trecho do comic book que explica a narrativa do advergame

3. EPISTEMOLOGIA DA COMPLEXIDADE
Uma preocupação crescente entre cientistas, de modo geral – especialmente os das áreas de humanas e sociais - é construir
maneiras de abordar seu objeto de forma holística, atentos ao seu entorno e às influências que recebe ou se impõe ao redor.
Esse tipo de fazer científico demanda pesquisadores curiosos, capazes de entender os fenômenos em suas relações políticas,
históricas, geográficas, biológicas etc., conforme o caso. Nesse tipo de abordagem é necessário transitar por conhecimentos
e métodos rearranjando-os de acordo com a necessidade delineada pelo objeto. A bricolagem é um ato de negociação metodológica, uma costura de posicionamentos teóricos, um amálgama de ferramentas epistemológicas que resulta numa “epistemologia da complexidade” (KINCHELOE, 2007a, p. 16).
Ao pesquisador bricoleur (ou bricolador), cabe “ouvir” o objeto, deixando que ele se mostre e sinalize que perguntas devem ser
feitas e como perguntar. Kincheloe (2007a) explica que “a bricolagem é (…) o processo de emprego de estratégias metodológicas à medida que são necessárias no desenrolar do contexto da situação de pesquisa” e Paraíso (2012, p. 33) complementa
estas ideias ao afirmar que “usamos tudo aquilo que nos serve, que serve aos nossos estudos, que serve para nos informarmos
sobre nosso objeto, para encontrarmos um caminho e as condições para que algo novo seja produzido”.
Me embasando nessa premissa, fui reconfigurando a metodologia à medida que o objeto e o contexto exigiram. Toda pesquisa
começa com um planejamento, mas pesquisar é persistir e reinventar, por que ter um plano não assegura que as coisas sairão
como o desenhado. No caso desta investigação, por exemplo, o planejamento, em vários momentos, foi motivo de frustração
e não de segurança. É que minha rota inicial foi traçada e apresentada à banca na qualificação no começo de 2014. A ideia
era entrar em contato com jogadores do advergame que constavam no ranking disponível no site e convidá-los a participar
da pesquisa respondendo questionários on line. Entretanto, não obtive qualquer adesão e optei por procurar outros possíveis
colaboradores. Me vali de uma lista de contatos fornecida pelo LabTime, centro de desenvolvimento de cursos e materiais
educativos para educação a distância da Universidade Federal de Goiás - UFG. Envei e-mail para alunos de escolas públicas
de todo o estado que participaram em 2013 de um curso piloto de desenvolvimento de jogos junto ao centro. Sem resultados
animadores.
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Outro contratempo se opôs ao avanço da pesquisa: fui chamada para assumir a vaga de um concurso público em uma cidade
do interior do estado. A mudança e a adaptação ao novo emprego demandaram tempo que deveria ser empregado na investigação. Tão logo possível cuidei de tentar finalmente formar o grupo que debateria MFMD e a noção de juventude ali apresentada.
Tentei articular participantes em duas escolas da cidade, mas calendários acadêmicos, falta de acesso a computadores e
difícil conexão com internet acabaram por impossibilitar as tentativas.
O tempo se impunha como fator determinante para realização do grupo focal tendo em vista o prazo final para defesa da tese.
Mas, para além disso, ele afetou também a validade da ação publicitária e no fim de 2015 MFMD acabou sendo retidado da
internet. Fez-se necessário repensar não somente o grupo, mas a maneira de acessar o tema, visto que eu já que não podia
contar com a interação dos jovens com o jogo. Depois de alguns ajustes, projetei a realização de grupos focais nos quais
jovens debatessem sobre o universo de Fanta na mídia (TV e internet) e do jogo e procedi a visitas na escola vinculada à Universidade Federal de Goiás e na escola Municipal Bernardo Élis - EMBE. Enquanto negociava com a direção da primeira, recebi
aceite da segunda.
A proposta acordada com a coordenação da EMBE foi promover encontros com alunos participantes do projeto Mais Educação
já em curso na escola. O projeto acontece no contraturno dos estudantes e visa promover leitura, cinema, atividades lúdicas,
reforço escolar e alimentação para manter os discentes em período integral. Com a ajuda do coordenador, foi formado um grupo de cerca de 15 colaboradores, entre 12 e 15 anos de idade, com o qual eu poderia finalmente realizar reflexões sobre MFMD.
Vale pontuar que a escola fica localizada num bairro periférico da capital de Goiás, cuja população é sobretudo pertencente às
classes sociais menos favorecidas, região marcada pela falta de infraestrutura e pela violência urbana. Mais uma observação
importante a ser mencionada é que a participação de todos foi voluntária e consentida pelos seus responsáveis. Os jovens
foram receberam explicações detalhadas sobre a pesquisa, decidiram como gostaria de ser identificados e foram informados
de que poderiam suspender sua participação se preferissem.
Foram então 5 tardes de encontros em que apresentei aos alunos imagens e explicações sobre todo o universo de MFMD, seus
ambientes, personagens, jogos. Levei também os filmes publicitários que contextualizam o advergame e procurei realizar atividades lúdicas como elaboração de cartazes, pesquisa de imagens na internet e rodas de conversa dinâmicas para aproximar
o grupo dos debates sobre a ideia de juventude proposta por Fanta.
Quanto à dimensão interpretativa da pesquisa, também optei pela bricolagem, pois se fundamenta na hermenêutica crítica e
reconhece o caráter instável e, ao mesmo tempo, revelador da linguagem:
Todos os aspectos do saber humano – também conhecido como interpretação – são filtrados linguisticamente, fundamentados contextualmente, saturados de poder, implicados em um determinado processo social, moldados por formas narrativas específicas e marcados por teorias tácitas sobre a natureza da realidade. (KINCHELOE, 2007b, p.106)

Assim, tanto as falas quanto os silêncios dos jovens participantes abriram muitas possibilidades de debates. A fim de organizar as análises, decidi por agrupar as questões levantadas em três linhas de pensamento que debaterei a seguir: 1. Declínio
das instituições disciplinares; 2. Controle, consumo e identificação; e 3. Imperativo do gozo, hiperestímulo e tédio. Para esse
texto, em especial, escolho dar destaque ao primeiro dos itens.
4. DECLÍNIO DAS INSTITUIÇÕES DISCIPLINARES
Durante o percurso em busca das origens do conceito de juventude registrei na tese várias mudanças nas formas de organização social e econômica que acabaram por incidir sobre a sociedade como um todo e esse grupo etário de modo específico.
Instituições modernas como a escola, o exército e a família foram determinantes para a conformação da ideia de adolescência,
mas essas organizações também foram postas em cheque revelando instabilidades a partir das quais os jovens continuam
tendo que se repensar.
MFMD é um site composto por cinco cenários interativos: Utopia, Casa do Todd, Cidade, Floresta de frutas e Cachoeira. Algumas omissões revelam que o ambiente ficcional reproduz, em alguma medida, uma crise das insituições disciplinares ao ignorar presenças ainda comuns à juventude atual. Provocados sobre as semelhanças e diferenças entre o mundo de “Salvando
a fonte” e a vida cotidiana, os colaboradores apontaram ausências pontuais como aeroporto, pizzaria, delegacia e feira, entre
outras. Entretanto, as ausências que foram recorrentes em várias falas foram aquelas referentes à família, escola e igreja, as
quais daremos mais atenção costurando outros apontamentos pertinentes.
4.1. Cadê a família?
A campanha de lançamento de MFMD traz poucas referências aos pais nos VTs ou no ambiente do jogo. Nem mesmo o comic
book que registra a narrativa faz alusão à família. Uma vaga menção a adultos é presumida por meio das casas de dois jovens
da Galera Fanta. É que ao clicar sobre esses ambientes, só temos acesso aos quartos dos personagens, do que se pode deduzir
que os demais ambientes são compartilhados por seus familiares. Em outra das casas, o cenário é totalmente projetado para
o personagem, sem menção a qualquer parente. A família, como porto seguro e medida da vida, é praticamente dispensável
na realidade utópica de Fanta.
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No segundo encontro do grupo focal, quando o diálogo girava em torno do VT “Manifesto à diversão1” e a importância do
divertimento na vida, Adrielly enfatizou que a família era o mais importante para ela. No quarto encontro, propus que o grupo
comparasse as cidades e casas que haviam desenhado com aquelas apresentadas por Fanta. Essa atividade deixou mais evidente as ausências que os participantes observaram ou sentiram no jogo. Dos 11 alunos que desenharam, 9 mencionaram a
família, enquanto os outros dois preferiram não apresentar seus desenhos.
Perguntados sobre por que não existem adultos no universo do jogo, os participantes disseram ver essa falta como uma incongruência, uma impossibilidade. Adrielly apresentou a sua justificativa baseando-se no nome da cidade fictícia: “lá é uma
mentira, uma utopia”! Marcela, por sua vez, completou: “uma imaginação, um sonho. O sonho de todas as crianças” (Grupo
focal realizado em 23/06/2016). Ricardo observou que, sem adultos, as crianças estariam livres para fazer o que quisessem.
Mas a primeira opinião sobre a falta de adultos como algo positivo não demorou a ser contestada entre os próprios colegas.
Keven disse que uma cidade assim seria uma cidade sem controle. Ramon reconheceu a importância dos pais em seu cotidiano quando perguntado sobre quais eram os adultos mais presentes em sua vida, ao que respondeu: os pais. A partir dessas
falas, até Marcela repensou a função dos adultos: “os adultos… [servem] pra dar conselho, pra várias coisas. Principalmente
quando a gente tem que tomar uma decisão errada. Eles falam: ‘minha filha, não faz isso. Isso não tá certo. Tipo quando eu
queria matar meu primo (risos) ou fugir de casa…’” (Grupo focal realizado em 23/06/2016).
Para Sarti (2004) embora sejam únicas em sua dinâmica de funcionamento ou composição, as famílias tem papel fundamental
na vida do jovem, pois o regulamentam socialmente:
Cada família constrói, assim, sua própria história, ou seu próprio mito, entendido como uma formulação discursiva em que
se expressam o significado e a explicação da realidade vivida, com base nos elementos objetiva e subjetivamente acessíveis
aos indivíduos na cultura e na sociedade em que vivem. Os mitos familiares, expressos nas histórias contadas, cumprem a
função de imprimir a marca da família, herança a ser perpetuada (p. 118).

A partir da afirmação de Sarti podemos constatar que é em família que os jovens dão sentidos a experiências vividas. É também na família que os jovens exercitam a alteridade ao trazerem consigo traços de identificação com outros grupos – compartilham interesses musicais ou esportivos, por exemplo - para o diálogo/embate com esse núcleo: “Nas relações dos jovens
com a família joga um papel fundamental a forma como esta incorpora esses ‘outros’, estranhos ao meio familiar, que o jovem
traz pra casa, por que ele neles se reconhece, sendo parte essencial da busca de sentido para a sua existência pessoal” (SARTI,
2004, p. 123).
Em Utopia não há embates ou diálogos já que os protagonistas estão entre iguais. Só um adulto aparece em toda a narrativa:
o “guardião da fonte”, mas em momento algum ele interage com os demais personagens. Isolado em uma sala de controle,
ele assiste a ação da Galera Fanta por visores que mostram também o rosto de jogadores que entraram nos desafios e seus
amigos no Facebook (figura 3).
Figura 3. Tela final do advergame MFMD

As fotos dos participantes sendo exibidas remetem ao que Sibilia (2015) chamou de consumidores controlados, pois deixa
claro que Fanta tem acesso a suas informações e imagens disponibilizadas na rede. Sérvio (2015) concorda com Sibilia (2015)
no que concerne à emergência de uma sociedade de controle. Para Sérvio, uma premissa dessa sociedade é controlar/monitorar preferências e hábitos das pessoas para orientar a economia no sentido de adquirir mais eficiência. Considerando que o
consumo é ativo e são os sujeitos que conferem significados outros às mercadorias, é necessário que o mercado mantenha
seu público sob exame constante para suprir e alimentar novas demandas:

1. Em manifesto à diversão, a galera Fanta propaga que a diversão é o mais importante.
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Como afirmam Sturken e Cartright (2001), é fundamental inserir-se com eficiência no intenso jogo de bricolagem e contrabricolagem entre empresas e consumidores. Ao mesmo tempo em que as pessoas no momento do consumo frequentemente
subvertem das mais diversas formas os significados originais para os quais os bens foram produzidos, o mercado por sua
vez aproveita-se desta criatividade estudando-a para realimentar sua linha de produção (SÉRVIO, 2015, 334).

Para Sibilia (2015), ao contrário do que parece, não é difícil para o sistema econômico ter acesso aos dados daqueles que
transitam no mundo virtual. Por meio das redes sociais e dos aparelhos eletrônicos, os próprios usuários tornam pública sua
inserção na sociedade de controle:
Esse meticuloso “trabalho” individual que agora realizamos, e que não deveria ter pausa, não é empreendido em obediência
à pesada obrigação moral de cumprir regulamentos e evitar castigos, como ocorria sob a lógica do confinamento disciplinar;
ao contrário, tudo isso hoje se faz por prazer. E desperta o interesse dos demais, tecendo-se assim uma rede muito eficaz de
permanente controle mútuo (SIBILIA, 2015, p. 175).

A fala dos participantes da pesquisa se alinha a essa ideia quando mencionam sua participação no Facebook entre as principais atividades que realizam online. Quando perguntados sobre o que fazem na internet, o grupo se dividiu. Paulo, por exemplo,
afirmou que apenas joga; Adrielly, disse que fica conectada para assistir a vídeos de youtubers e séries, mas quando Alana
revelou que seu principal passatempo na rede é mesmo o Facebook, pelo menos mais cinco colegas (Carlos Daniel, Adrielly,
Marcela, Ramon e Carlos) concordaram. Alana usa o site para publicar fotos que faz de si mesma e de seu cotidiano, Ramon
para “conversar com as meninas” e os demais colegas para se manterem em contato com os amigos. Embora os usos sejam
diferentes, a participação de todos em sites como Facebook termina por transformar suas ações em dados a serem utilizados
nas páginas que visitaram voluntariando informações valiosas para empresas anunciantes que sustentam o sistema.
4.2. Cadê a escola?
Ao procurar definições sobre a ideia de juventude, percebe-se que o conceito ganhou em importância quando foi tomado como
um período de formação técnica e intelectual para a entrada no mercado de trabalho. Em Utopia, os personagens gozam de
responsabilidades ou direitos como dirigir e morar sozinho ou produzir apetrechos tecnológicos, mas não há alusão a instituições educacionais ou profissionais. Sibilia (2012) acredita que o enfraquecimento do papel do Estado e o afrouxamento das
instituições de controle como a família e o professor geram um descompasso entre a realidade dos jovens de hoje, notadamente naquilo que diz respeito ao consumo e às tecnologias e também à escola, que permanece em grande medida, estruturada
sobre a lógica disciplinar moderna.
A geração personificada no jogo é a de nativos digitais ou screenagers, ou seja, geração que “(…) nasceu [a partir da] na década de 1980 e interage com os controles remotos, joysticks, mouses, internet, pensam e aprendem de forma diferenciada.
Aprendem com a descontinuidade, aceitam que as coisas continuem mudando sem se preocupar com um final determinístico”.
(RUSHKOFF, 1999, p. 33 in ALVES, 2005). Sujeitos que, assim como os colaboradores da pesquisa, estão constantemente conectados por meio de aparelhos celulares, computadores ou tablets e usam a internet como um espaço tanto privado – quando
substituem os diários por blogs, por exemplo - quanto público - ao compartilhar músicas, vídeos, imagens etc. Para Palfrey e
Gasser (apud PESCADOR, 2010) essa turma leva uma vida offline apartada da internet, mas também online usando aparelhos
como smartphones e as redes de relacionamentos para criar personas online. Daí a urgência da maioria dos colaboradores
em se sentirem incluídos e ativos em redes sociais como Facebook e grupos de whatsapp. Essa representação virtual é uma
exigência da sociedade de controle baseada na lógica capitalista contemporânea em que tudo alimenta o mercado. Assim, se
o sujeito moderno era disciplinado e entre suas características desejáveis estava o autocontrole e a normatização, o sujeito
contemporâneo deve ser ele mesmo gerido como marca, criando uma imagem pública por meio da qual seja possível expressar-se (SIBILIA, 2012).
Numa sociedade fortemente midiatizada, fascinada pela incitação à visibilidade e instada a adotar com rapidez os mais
surpreendentes avanços tecnológicos, em meio aos vertiginosos processos de globalização de todos os mercados, entra em
colapso a subjetividade interiorizada que habitava o espírito do ‘homem-máquina’, isto é, aquele modo de ser trabalhosamente configurado nas salas de aula e nos lares durante os dois séculos anteriores (SIBILIA, 2012, p. 49).

Utopia é mais um espaço de atuação dessa persona online. Ali as imagens pessoais devem ser construídas para serem consumidas por jovens. A escola tradicional torna-se desnecessária e obsoleta nesse sentido, pois seu modelo disciplinar pouco mudou desde seu surgimento e continua dando pouco ou nenhum espaço para visibilidade dessas marcas pessoais em processo
de autogestão. A escola continua pautada na transmissão do saber do professor para o aluno, exigindo disciplina e docilidade,
se contrapondo à índole exploradora dos jovens de hoje (SIBILIA, 2012). Ou, utilizando o jargão publicitário, em “Salvando a
fonte” a escola não seria o veículo certo para o tipo de mensagem – jovialidade - que se quer transmitir ao público alvo – os
pares. Mesmo estranhando seu corpo discente da atualidade, a escola ainda é importante lugar de aprendizado e sociabilidade
(SIBILIA, 2012) e, por esta razão, merece a nossa atenção frente aos desafios pelos quais tem passado.
A educação escolar sempre preconizou atenção e consciência pela seleção dos estímulos aos quais deve se ater. Ler e escrever
pressupõem um tempo linear e um avanço gradativo. Mas para o sujeito contemporâneo os estímulos são tantos e tão sucessivos que pouco chega a se alojar na consciência, suas “vivências são dominadas pela percepção” (SIBILIA, 2012, p. 119). A
lógica predominante nos dias de hoje é o esfacelamento, a sobreposição, mas sem necessariamente a composição de uma
narrativa única, como nos videogames. Em “Salvando a fonte”, por exemplo, existem algumas possibilidades de entender os
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acontecimentos. Há um comic book contando a história em que tudo se baseia, mas ele tem pouco destaque porque a narrativa
usa como estratégia motivar os jogadores a recontarem a história à medida que exploram os espaços e jogos: “no caso dos
videogames, por exemplo, quando se aprende a usá-los, é claro que ocorrem aprendizagens e pensamentos, mas estes não
parecem ser reflexivos, conscientes e racionais, baseados na explicação ou na interpretação, e sim em ‘uma eficácia operativa
que não necessita de consciência’” (SIBILIA, 2012, p. 119 -120).
Esse novo jovem consumidor de Fanta tem sido rascunhado a partir da reconfiguração socioeconômica neoliberal tanto quanto da revolução tecnológica. Em se tratando da escola, sua dinâmica de aprendizagem é também fragmentada e contingente,
ou seja, em grande parte motivada pela necessidade de responder a uma provocação:
Esta geração não consegue simplesmente ficar parada, sentados em seus lugares, enquanto o professor discorre em aulas
expositivas. Para eles, por exemplo, não faz sentido ler um manual de um aplicativo ou de um jogo para saber usá-lo. Os nativos digitais preferem, num processo de tentativas e erro, ir se apropriando da lógica do programa ou do jogo, para utilizá-lo.
Esse processo pode revelar uma forma de aprendizagem, que não é baseada em informações/instruções, mas numa busca
que parte daquele que precisa aprender, fuçar, explorar (PESCADOR, 2010, p. 4).

Embora não haja no cenário da educação institucionalizada o estilo de vida encenado no advergame, “Salvando a fonte”
parece ir ao encontro daquilo que os jovens esperam e que o mercado de hoje valoriza, pois se baseia na espontaneidade, na
aprendizagem por engajamento (aprender fazendo) e na autorrealização. No último encontro com os colaboradores, lancei ao
grupo uma pergunta sobre onde os personagens do jogo adquirem formação, dando ênfase a atividade de Floyd, que constrói
artefatos tecnológicos:
Pesquisadora: A gente falou quando conheceu o mapa que a cidade não tem escola. Como é que eles (personagens) aprendem?
Carlos Daniel: Nas ruas, nos jogos.
Ricardo: Pode ser que ele (Floyd) é bem interessado e quer descobrir as coisas. (Grupo Focal realizado em 27/06/2016)

Essas falas reiteram a ideia de que o mercado (e a vida) atualmente requisita e celebra novas competências que nem sempre
são adquiridas por meio da educação formal. De acordo com Sibilia (2012, p. 48):
Nossa época convoca as personalidades a se exibir em telas cada vez mais onipresentes e interconectadas. (…) os novos
ritos trabalhistas requerem outras habilidades e disposições corporais e subjetivas, ao mesmo tempo em que desprezam
certas capacidades ou aptidões antes valorizadas, mas que são consideradas cada vez menos úteis. (…) hoje se estimulam
a criatividade e o prazer, inclusive nos ambientes laborais. E, é claro, também nos outrora circunspectos territórios escolares. (…) Sem esquecer, por outro lado, que tudo isso se dá numa cultura que enaltece a busca da celebridade e a satisfação
instantânea, exaltando valores como a autoestima, a aparência juvenil e o gozo constante.

Ao omitir a escola em Utopia, Fanta não diminui a importância da juventude como período de preparação para o mercado de
trabalho, mas destaca valores dos dias atuais em sintonia com as expectativas e demandas contemporâneas. Sociabilização,
criatividade, experimentação e realização, por exemplo, são reafirmados como necessários para o desenvolvimento intelectual
e afetivo dos jovens, especialmente em se tratando de um espaço de interação virtual.
4.3 Cadê a igreja?
As duas primeiras ausências citadas pelos colaboradores, família e escola, acabam convergindo para a terceira ausência que
eles apontaram: a igreja. Admito que fui surpreendida quando reclamaram tal falta, pois é um aspecto de pouca significância
em minha vida. Entretanto, de acordo com Sofiati (2009, p. 2), a religião tem se tornado acolhedora para os jovens que não
encontram perspectivas em outras instituições:
A condição social dos jovens na sociedade atual é uma das principais circunstâncias desse cenário [ascensão do neopentecostalismo], já que esta se encontra destituída de um ancoradouro seguro. Assim, também é apresentada uma caracterização
dos jovens brasileiros, com suas necessidades e perspectivas. As estruturas sociais, políticas e culturais encontram-se fragilizadas e uma parcela dessa juventude busca refúgio no universo religioso. Há, atualmente, três grandes ausências na sociedade brasileira: ausência de educação formal, de empregabilidade possível no mercado de trabalho e a descrença no universo
político. A precariedade da educação, a restrição de emprego e o esvaziamento ideológico da política colocam essa categoria
social em uma situação de grande fragilidade e falta de perspectiva para o futuro. A ida para o religioso é uma das saídas para
esse segmento social, sendo as instituições religiosas a principal forma de organização juvenil na sociedade brasileira atual.

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas feito em 2010 contou cerca de 35 milhões de jovens entre 15
e 24 anos no país. Nessa faixa etária, somente pouco mais de 3.480 milhões se declararam sem religião, ou seja, apenas por
volta de 10% dos jovens não tem vínculos religiosos – embora isso não represente participação ativa em grupos religiosos.
Mesmo manifestando uma compreensão rasa sobre a função das instituições religiosas em suas vidas, os colaboradores
encontram ali grupos de interação:
Pesquisadora: E a igreja, vocês começaram a falar e não terminaram… Quem vai a igreja?
[Quase todos levantam a mão e começam a dizer para quais igrejas vão.]
Pesquisadora: Só você, Ramon, que não vai a igreja?
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Ramon sinaliza que vai sim.
Ricardo: É bom, você tira seus pecados.
Pesquisadora: E quais são os seus pecados? Pode contar?
Ricardo: Xingar, teimar com minha mãe!
Pesquisadora: Você vai a igreja? [Me dirijo ao Paulo que agora permanece calado, mas já havia mencionado algo sobre
religião]
Paulo afirma com a cabeça.
Pesquisadora: Você vai por que quer ou por que seus pais te levam?
Paulo: Por que eu quero.
Pesquisadora: Vocês tem amigos na igreja?
Paulo: Sim.
Pesquisadora: E o que vocês fazem juntos na igreja?
Paulo: A gente ora, a gente come… (Grupo Focal realizado em 23/06/2016)

Talvez a igreja supra a falta de espaços de sociabilidade, pois enquanto faltam parques, praças e outros equipamentos públicos, todas as cidades do país contam com pelo menos um espaço dedicado à religião.
Sofiati (2009) atribui o crescimento do movimento religioso entre os jovens contemporâneos à falta de espaços para sociabilização. Nas décadas de 60 e 70 do século passado os jovens se juntavam em torno dos sindicatos e movimentos estudantis.
Nos anos 80, os encontros eram promovidos por meio de movimentos sociais, como a pastoral da juventude. Nos anos 90,
movimentos culturais e lúdicos, como hip hop, crescem em popularidade entre os jovens. A partir dos anos 2000, a chamada
“terceira onda” os aproximou dos movimentos religiosos, especialmente dos carismáticos e pentecostais. Santos (2005) complementa dizendo que o avanço desse movimento tem a ver com a divulgação do sagrado nos meios de comunicação como
rádios, TVs, shows, internet etc. As mídias tornaram o transcendente acessível e as igrejas evangélicas introduziram novas
dinâmicas – com música e danças, por exemplo - aos cultos tornando-os atrativos aos jovens.
Em uma das atividades feitas no grupo, pedi que desenhassem a cidade que consideravam ideal. Adrielle, Kauane, Janderson,
Marcela e Keven fizeram questão de posicionar a igreja entre as construções urbanas. Admirada com a recorrente menção ao
tema, já que não sou praticante de nenhum credo, tentei insistir sobre o assunto para conhecer a opinião dos demais alunos
e perguntei quem frequentava a igreja. Ramon, Ricardo e Paulo terniram reconhecendo a importância da religião e afirmaram
participar de missas e cultos com as famílias.
Para Santos (2005, p. 167), não “há como desconsiderar o importante movimento produzido pelas igrejas pentecostais e
neopentecostais na contenção de problemas sociais”. As igrejas gozam de credibilidade junto às comunidades e acabam por
assumir certas responsabilidades que deveriam ser do poder público, como tornar-se um espaço de lazer entre os jovens. Hoje
é nas igrejas que os jovens encontram espaços e pessoas com quem podem aprender, compartilhar experiências e sentirem-se
parte de algo. Quando perguntados sobre aprendizados além dos curriculares, uma das colaboradoras revelou competências
desenvolvidas a partir da comunidade religiosa de que faz parte:
Pesquisadora: E você, Kauane, aprendeu a tocar violão fora da escola? Quem te ensinou?
Kauane: Eu fico na igreja, né? Aí o Paulo Neto (membro da congregação) me ensinou. (Grupo Focal realizado em 27/06/2016)

Para Moreira (apud SOFIATI, 2009, p. 3), o “neopentecostalismo é a face religiosa do neoliberalismo” por se colocar como uma
escolha possível num cenário que apresenta e valoriza as múltiplas possibilidades de escolhas, mas dificulta acessos e nega
oportunidades, especialmente aos mais pobres. A adesão à religião desempenha, portanto, a importante função de conferir
pertencimento a um grupo ou a uma comunidade, lacuna cada vez mais sentida na contemporaneidade. Entretanto, pode
funcionar como uma nova instituição disciplinar a medida que regula a vida prática, definindo o que é certo e errado, “pecado
e boa ação”, como falou o colaborador Ricardo em citação anterior. Essa constatação abre uma discussão, entre outras, sobre
laicidade na escola. Debate que deve ser amplo ao mesmo tempo que profundo, motivo pelo qual não tratei o tema, pois entendo que é apenas vicinal ao assunto proposto nesta investigação.
5. PARA NÃO CONCLUIR
Como previamente esclarecido, o debate aqui apresentado se situa no campo de estudos da Cultura Visual. A intenção foi
pensar sobre como objetos que fazem parte do cotidiano dos alunos suscitam discussões pedagógicas e ao mesmo tempo
despertar no grupo reflexões sobre mensagens – especialmente as comerciais – que lhes são oferecidas. O principal resultado
da pesquisa está mesmo na certeza de uma não conclusão, ou seja, de uma contingência formada interação da pesquisadora
com o grupo configurado.
Desse encontro o que se pode afirmar é que cada sujeito participante é definido por trajetórias, experiências e histórias pessoais que incidem sobre sua visão das narrativas do jogo. A cerca do recorte que propus abordar, vale destacar que mesmo
que o universo de MFMD alimente o sonho da diversão contínua os próprios colaboradores questionaram essa ideia. Isso por
que demonstraram compreensão sobre o valor da formação escolar, a importância dos pais e da igreja balizas ou referências
nas suas relações com essas instituições e com o mundo. Nesses círculos, admitem sentem-se seguros, aprendem valores,
recebem conselhos e ensinamentos, carinho e cuidado, e até limites diante de excessos, quando necessário.
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Foi importante dar-me conta de que esses adolescentes não vislumbram como ideal possível uma vida baseada no hedonismo
proposto por Fanta. Esse trabalho revelou que as falas dos sujeitos jovens as vezes podem parecer inocentes ou desconexas,
mas a um olhar mais acurado, ficam evidentes reflexões pertinentes sobre suas experiências, sobre o que sentem e o que
pensam. Se não é bastante promover reflexões como as que foram desenvolvidas com os participantes desta pesquisa, podemos oferecer aos alunos a experiência de aguçar seus pensamentos sobre as imagens e artefatos que os rodeiam. Não se
trata, como colocam Tavin e Anderson (2010, p. 67) de “um apelo aos professores para que se tornem terroristas psíquicos, a
destruírem o verdadeiro prazer que os alunos sentem em relação à cultura popular. Esta oferece oportunidades consideráveis
de fuga, fantasia, alegria e sonhos”, especialmente frente à realidade de um cotidiano cada vez mais difícil e hostil. Mas, é
possível conciliar a ludicidade contida em imagens e objetos da mídia e momentos de diversão acompanhado por reflexões
que estimulem a construção de uma visão crítica do mundo, da vida, da escola.
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RESUMO
O presente trabalho visa articular algumas questões sobre a formação continuada em artes visuais para pedagogos. Aqui, o
intuito concentra-se em discutir questões sobre a própria formação docente e, como esta vem sendo pensada e articulada
de forma enraizada para dar conta dos resultados solicitados pelas mais diversas esferas sociais. Além disso, pretende-se
apontar um pouco do trajeto de um curso de formação continuada realizado com professores da rede municipal de ensino da
prefeitura de Florianópolis/ Santa Catarina e, como tal curso, realizado em parte num museu da cidade, pode ser pensado como
uma outra via para o ensino de artes. Aqui também discute-se a formação docente através de imagens provenientes dos mais
diversos repertórios como possibilidade de movimentação do próprio pensamento sobre arte e sobre o que se ensina a respeito
de arte nos espaços escolares. Finalmente apresentam-se as propostas elaboradas pelos professores participantes do curso
de formação continuada, bem como suas possíveis reverberações em suas práticas docentes e as problemáticas que tratam
de caminhos outros para a formação docente por imagens.
Palavras-chave: Formação docente; ensino; artes visuais, imagem.
1. INÍCIO DE UMA PROPOSIÇÃO
Este trabalho visa tratar alguns pontos de um curso de formação continuada com professores pedagogos que ensinam artes
no município de Florianópolis/Santa Catarina. O curso foi ministrado entre os meses de agosto e novembro de 2016 e o foco
principal era tratar de abordagens e práticas as quais permitissem outras vias de acesso às imagens das quais estamos em
permanente em contato.
Desta forma, o curso iniciou-se como a proposta de problematizar questões sobre a arte contemporânea e sobre as imagens
de uma exposição que ocorria na cidade no mesmo momento da realização do referido curso.
No início das atividades do curso de formação continuada, quando a proposta de visitação ao museu e à exposição foi lançada,
muitos dos professores participantes disseram que nunca haviam tido um curso como este. Nunca tiveram de sair daquela
sala e daquele prédio onde aconteciam as formações. Com isso, inúmeros questionamentos surgiram e o próprio planejamento
das atividades foi sendo repensado e remanejado. Assim, quando falei que sairíamos, alguns ficaram confusos e pensando o
que fariam em um museu ou em outro lugar. Como uma formação poderia acontecer fora da sala de aula?
De certa forma, com estas questões colocadas, pude avaliar inicialmente que isso tratava um pouco das tensões, conflitos
e anseios do curso de formação continuada. Falo em tensões porque em vários momentos estas situações ocorreram tanto
em mim, quanto nos professores participantes. Saber que a maioria deles, nunca havia estado em um museu causava-me um
desconforto. Assim como causava desconforto a eles a possibilidade de ir para este espaço que não faz parte de sua zona de
comodidade diária. Parei para pensar, em vários momentos, nos motivos de estes profissionais nunca terem ido a um museu,
ou mesmo ao fato de se sentirem desconfortáveis com a possibilidade de realizarmos os momentos da formação em outros
lugares e em outros espaços, com outras imagens, com outras questões.
Neste caso, pensar os conteúdos abordados e tudo o que pareceria ser de suma importância como ferramenta para estes profissionais me pareceu relegado a uma instância de segundo plano. Interessava-me mais potencializar o pensamento inventivo,
a saída do lugar comum (não necessariamente um lugar físico), a criação de problemas e a possibilidade de ver a arte e as
imagens presentes no cotidiano não só como instrumentos para a prática pedagógica, mas como exercícios efetivos de movimentação do pensamento. Pois, “de que valem as competências quando elas só intensificam a dimensão do próprio controle
e do comportamento, não sendo capazes de se fazer como exercício efetivo de liberdade, de ser diferente e inventar-se a si e
ao mundo?” (Kastrup, 2001: 17- 27).
Quer dizer, problematizar a própria formação como uma saída das instâncias regulamentadoras fazia-se como potência mediante todas estas situações. Não que as abordagens, conteúdos e instrumentos fossem esquecidos. Eles estavam presentes,
mas de modo a dar vazão para estes interesses que se faziam urgentes naquele momento.
Desta forma pode-se pensar que a formação docente é um espaço de territorialização, ou seja, de criação de territórios fixos
e estáveis. A formação exige comportamentos, práticas e uma série de questões que possam garantir as atualizações dos
conhecimentos necessários para a formação de bons cidadãos. Não é uma generalização encarar as formações continuadas
como territorializantes. Mas a questão é que estas arestas surgiram no próprio curso, na medida em que uma situação não
760

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

rotineira foi sugerida aos profissionais. Entendo que, com isso, o território certo e de conforto das formações é agregado à
própria condição do pensamento que também torna-se quieto e se satisfaz na calmaria.
2. FORMAR (SE) A PARTIR DO QUE JÁ SE SABE
Problematizar a formação de professores é uma questão primordial quando fala-se em pensar a educação e todas suas dimensões. Habitualmente trazemos em nossos conceitos já formados (aqui incluo os professores e a mim mesma como professora
que carrega esses resquícios) a ideia de que formar professores é a de traçar caminhos certos e seguros, os quais nos proporcionem a chegada a um resultado final, ou seja, uma boa formação. Neste caso, formar encontra-se no âmbito “de dar forma”
(Leite, 2011: 1 – 169), de moldar conforme um modelo, buscando sempre um aperfeiçoamento.
Durante boa parte de meu tempo como professora estive imbricada com a formação docente, seja formação inicial, ou formação continuada. Em grande parte desses períodos fui constituindo um ideal de formação docente que se dava no intuito
de produzir situações formativas para a melhoria da qualidade da educação. Tal pensamento trazia consigo uma carga de
concepções as quais foram sendo forjadas como condição para aquilo que entendemos que é tornar-se um bom professor
e com as competências necessárias para ensinar este ou aquele conteúdo que também já estão dados de modo enraizado
e prescritivo.
Esse discurso se faz de modo arraigado e generalizável, na medida em que as certezas tornam-se, muitas vezes, uma barreira
para outras formas de pensamento, para outras questões sobre a educação e para a formação docente, principalmente quando
trata-se de formação de profissionais que ensinam artes, sejam eles licenciados em artes ou pedagogos. Quer dizer, aquilo
que sabemos e difundimos como discurso de verdade sobre o que é ser docente e o que devemos ensinar como arte e como
imagens tradicionalmente aceitas está profundamente intrincado em verdades historicamente concebidas.
Neste caso, o ensinar a partir da arte e de imagens é um reflexo das formações que vamos tendo ao longo da experiência docente, pois muito daquilo que se pensa, se fala, se discute e se dissemina sobre esta formação está localizada numa esfera de
pensamento onde existem “políticas, parâmetros e diretrizes de uma educação, que estão sempre dizendo o que, como, para
quem, por que ensinar” (Gallo, 2013: 01 - 99).
Neste sentido, há sempre uma compartimentalização de saberes e de conhecimentos que devem ser transmitidos, e quem
deve fazer isso é o professor que, ao mesmo tempo deve estar sempre atualizado e pronto para dar conta das demandas sociais e culturais presentes em cada tempo e em cada espaço. Quer dizer, ensina-se algo a partir daquilo que já está na diretriz,
na norma, no parâmetro.
Refiro-me novamente a Leite quando fala que essa ideia de formação coloca o professor, seja o profissional da área específica
de artes ou o pedagogo, em uma posição de inacabamento e de alguém que não está pronto. Não que essa seja realmente
uma ideia ruim, mas o que é ocasionado por este pensamento é um ideal de formação em que o professor tem de ser “cuidado,
tutelado, geralmente por alguém que sabe, que orienta, que pensa” (Leite, 2011: 32). Quer dizer, a formação docente é sempre
condicionada por práticas e saberes que vêm de uma estrutura hierárquica e vertical, as quais delimitam e ordenam tudo aquilo
que deve ser feito quando se refere à formação de professores. A formação não escapa desta estrutura hierárquica e tampouco
os resultados dessa formação, ou seja, o que se ensina como conhecimento válido dentro da própria sala de aula.
Neste caso, Veiga-Neto (2004: 01 - 14) localiza essa condição da formação docente dentro da própria educação. Assim a
educação, conforme a conhecemos hoje e conforme é praticada dentro dos espaços escolares se dá como um conjunto de
conhecimentos que determinam como se deve ensinar, como as pessoas aprendem, como as escolas funcionam para que esta
aprendizagem seja realmente efetiva, quais conhecimentos são relevantes e quais são descartados do currículo, bem sobre
como cada professor deve exercer seu ofício. Ou seja, estamos dentro da formação de um pensamento educacional forjado
em condições de possibilidade que determinam e controlam tudo aquilo que diz respeito aos processos educativos. Se aprendemos mais, ou exclusivamente sobre uma arte européia, por exemplo, e descartamos a arte latino-americana dos currículos,
isso também se dá por essas condições que vão sendo forjadas historicamente.
Então, dentro desse pensamento onde “educa-se para conformar, para dar forma, nesse sujeito, a um modelo prescritivo, que
pode ser estabelecido previamente” (Veiga-Neto, 2004: 10), os processos educacionais que incluem a formação de professores
tentam formar para dar forma a quem forma. Quer dizer, se alguém vai aprender algo, esse algo será previamente determinado
por outro alguém que também foi formado conforme padrões, normas, demarcações e regulamentações que compartimentam
saberes e conhecimentos em uma unidade fechada. De certa forma, isso evidencia “como o sistema das artes modelou e ainda
quer modelar a posição do sujeito que olha a arte” (Cunha, 2012: 99 – 123).
No caso deste trabalho com professores pedagogos e que ensinam arte a questão era pensar justamente nestas demarcações
feitas pela própria condição a que este ensino se impõe. O que se ensina enquanto arte válida para crianças dentro do espaço
escolar? Que imagens estão sendo apresentadas, discutidas e problematizadas nas formações continuadas e que reverberam
no próprio ensino de arte nas idades inicias da criança? E ainda: “que arte é essa do ensino da arte?” (Cunha, 2012: 99 – 123).
Ora, se temos uma educação e uma formação docente que instaura conhecimentos e saberes como sendo verdades, bem
como imagens que são historicamente válidas e aceitas, que espaço há para a inventividade, para os saberes e pensamentos
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que foram deixados de fora? Neste caso, a “aprendizagem inventiva não é espontânea, mas sim constrangida, não apenas
pelo território que já habitamos, mas também pelo presente que experimentamos” (Kastrup, 2001: 23). Talvez, a educação e a
formação docente ainda não estejam numa efetiva abertura. Isso não quer dizer que não possamos nos apropriar e trabalhar
com conceitos, teorias, práticas e todas as formas de saberes, imagens, artes, conhecimentos que ultrapassem os limites
estabelecidos pelas normas e diretrizes curriculares.
Na contramão de tais processos está um aprender a partir do encontro com o heterogêneo e que talvez trate-se mais de uma
deformação, de uma desaprendizagem de tudo o que, até agora, havíamos aprendido como verdade. “Talvez fosse melhor falar
não em formação, mas em de-formação. Educar poderia ser isso: ‘de-formar’” (Tadeu, 2004: 44). De-formar currículos, de-formar pensamentos, de-formar ideias, de-formar verdades, de-formar a formação.
Neste caso, pensar em outra via para a formação continuada de professores que ensinam arte não se trata de criar novos
modelos a fim de que possam se tornar fórmulas eficazes para a educação. Trata-se mais de uma tentativa de produzir distanciamentos de certezas e de determinações sobre a própria educação que acumula saberes e conhecimentos ao longo de sua
historicidade. Trata-se de ir tateando, movimentando outras instâncias de pensamento, criando fissuras na disciplina, na regra,
na norma, no controle, no currículo, nos parâmetros e diretrizes. Trata-se de fazer entrar imagens, situações não rotineiras,
criar diálogos, permitir (se) uma entrega para aquilo que está tão próximo e ao mesmo tempo tão distante, como no caso do
próprio espaço do museu em que realizamos parte de nossos encontros de formação.
Então a proposta de formação docente se deu como encontros. Encontros da multiplicidade. Encontros entre arte, imagens,
pedagogia e educação, pois “ao acaso dos encontros segue-se a necessidade imposta pelo que nos força a pensar. Aprendemos por coação, forçados pelos signos, ao acaso dos encontros” (Kastrup, 2001: 20).
Assim a formação teve continuidade com nossas propostas de saída. Saída do território físico, saída de espaço, de tempo e
do próprio pensamento. Foi um momento de ausência para as construções já concebidas e cristalizadas acerca da arte, da
educação e da própria formação docente. A visita ao museu, por fim aconteceria.
3. PENSAR A PARTIR DE IMAGENS. FORMAR (SE) A PARTIR DE IMAGENS
O museu, espaço fechado e intimidador por natureza estava na espera de todos nós. Aqui, refiro-me ao Museu de Arte de Santa
Catarina, onde ocorria uma exposição com peças originais e réplicas do arquiteto/artista Catalão Antoni Gaudí. Lá tivemos
uma conversa inicial sobre as obras do artista, bem como sobre o que significa entrar no espaço de um museu. Foi importante
pensar e discutir que este lugar não se faz como um espaço de obtenção de conhecimento para que isso seja, posteriormente,
transmitido em sala de aula. Discutimos que o museu também é uma maquinaria institucional e arraigada às determinações e
formatações históricas, culturais e sociais, tanto quanto a própria escola.
Mas o importante daquele momento foi entender este espaço do museu como uma outra via para o ensino e para pensar as
propostas de artes visuais. Visitar um museu, entrar em contato com obras, artistas e todo aquele aparato de coisas se faz
potente como uma via de desterritorialização. Não como uma saída física do lugar comum, ou como uma via de escape de um
território, mas uma saída do próprio pensamento formatador.
Assim, nossa visita se deu em meio às obras, conversas, diálogos, momentos de descontração e por vezes de tensões. Foi
interessante ver como cada um dos professores (incluo a mim) apropriava-se e movimentava-se naquele lugar até então
desconhecido e distante de suas vidas. No entanto, não gosto de pensar que os ajudei a descobrir o museu, ou mesmo que
o museu é uma entidade frequentada por poucos. O que me mobiliza a seguir neste rumo de pesquisa é pensar justamente
o movimento que fizemos enquanto grupo para sair de nossas zonas de conforto e ocupar um lugar que, até então, não
era próximo.
Na sequência destas discussões e dessa saída do território, algumas questões sobre as produções do próprio Gaudí entraram
em questão. Mesmo sendo um personagem bastante conhecido e tradicionalmente aceito, ainda assim havia um certo espanto
por parte dos professores participantes na medida em que aquilo que era apresentado como “obra” no museu eram partes de
construções arquitetônicas e que, para muitos: “era bonito, mas estranho”. Então algumas perguntas vieram à tona: que relações poderíamos estabelecer com desenhos e pinturas? Como as crianças iriam produzir aquilo?
Como isso, mais uma vez pude perceber a força dos discursos, dos parâmetros e dos enraizamentos do próprio saber. Gaudí e
suas produções aparentemente não faziam parte dessa gama que pode ser tradicionalmente aceita e abordada dentro de um
espaço educacional como forma de pensar a produção imagética, já que não era desenho, não era pintura e apresentava certa
dificuldade no entendimento do trabalho.
A partir das problemáticas expostas, nos encontros seguintes, movimentamos a proposta de realização de atividades práticas
que envolvessem as imagens e aquilo que havíamos visto no museu. Tais atividades não tinham como intuito um fazer que
pudesse ser copiado e replicado posteriormente. Muito embora, muitos dos professores tenham afirmado veementemente que
gostariam de situações as quais dessem amparo teórico, técnico e prático para suas atividades em sala de aula, resolvemos
encarar estas propostas como um desafio a nós mesmos para fugir um pouco desse tipo de pensamento.
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Então, contagiados pela visita à exposição de Gaudí, a proposta se deu no intuito de entendermos a nós mesmos como criadores. Quer dizer, sair do lugar comum para que o pensamento seja matéria inventiva de práticas, de atividades, de imagens,
de experiências, de vida.
Destarte, ao longo dos próximos encontros as atividades deram-se em torno de relacionar algumas imagens feitas pelo grupo
no espaço do museu com imagens de artistas contemporâneos os quais havíamos trabalhado em outro momento do curso de
formação e, sequencialmente, propor instantes inventivos através destas relações sugeridas, como por exemplo, quando pensamos no estudo elaborado por Gaudí e sua relação de proporcionalidade, pesos e medidas juntamente com a obra do artista
contemporâneo brasileiro Ernesto Neto.
Imagem 1: Gaudí, Estudo para Sagrada Família

Fonte: www.masc.sc.gov.br

Imagem 2: Ernesto Neto, S/ Título

Fonte: http://www.democrart.com.br/aboutart/artista/ernesto-neto

Aqui trouxemos para o mesmo plano arte e arquitetura, modernidade e contemporaneidade. Sem distinções e sem as
supremacias estabelecidas pelos currículos estagnados. É interessante pensar também que, mesmo não tendo visitado
museus, os próprios professores pensaram que os projetos e artefatos produzidos por Gaudí se relacionavam com obras
contemporâneas, já que apresentavam um caráter não narrativo e não explicativo daquilo que estava sendo apresentado.
Muito embora estas relações tenham sido breves, ainda assim, foram bastante pertinentes para esta formação que pretendia desvincular formatos e verdades estabelecidas naquilo que concerne à arte e às produções imagéticas tão presentes
em nossas vidas. Desta forma iniciamos o trabalho prático e, em grupos de quatro ou cinco pessoas, foram elaboradas as
mais diversas propostas como exercícios de experimentação de materiais, técnicas, suportes e também como exercícios
inventivos do pensamento.
Com isso criamos deslocamentos das vias convencionais de entender e trabalhar arte. No entanto, alguns professores mencionaram que não saberiam como lidar com aquelas proposições com crianças tão pequenas, mas o interessante foi perceber que
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isso, talvez, já não tornava-se a questão mais importante, mas sim o próprio pensamento deles, como professores que se deslocava e se movimentava produzindo outras formas de ver arte e todo o tipo de produção imagética como potência inventiva.
Neste sentido, encarar que qualquer imagem é viva e é capaz de produzir deslocamentos, saberes e conhecimentos foi de
suma importância nesta formação continuada que buscava um distanciamento das formas normatizadas do pensamento.
Formar (se) por imagens se deu também no sentido de entendê-las como “viajantes, ciganas e misteriosas” (Samain, 2012:
21 - 36). Pois a imagem “nos inquieta, sobretudo se ela é uma imagem forte, isto é, uma imagem que mais do que tentar impor
um pensamento que ‘forma, formata e põe forma’ (o que se denomina ideologia), nos coloca em relação com ela. Uma imagem
forte é uma ‘forma que pensa e nos ajuda a pensar’” (Samain, 2012: 24).
Ainda assim, muitos dos professores pensavam em estratégias para levar tudo aquilo para a sala de aula, mas de outra forma
e também contando com a imprevisibilidade e com os acasos que pudessem ocorrer, pois nada era fixo e determinado. Então,
foram produzidas instalações, pinturas, objetos e uma quantidade de produções que agrupam inúmeras determinações artísticas, como pode-se observar em algumas imagens.
Imagem 3: Instalação Objeto

Fonte: Arquivo pessoal

Imagem 4: Instalação Interativa

Fonte: Arquivo pessoal

Com as atividades em vias de finalização remeti-me novamente à pesquisa de Leite, quando menciona que em suas propostas
de formação continuada os professores participantes não deixam de exprimir seus descontentamentos na medida em que os
cursos promovem ainda mais o distanciamento entre teoria e prática em sala de aula. Na contra mão disso, Leite afirma que
grande parte dos cursos de formação continuada ainda acentuam o caráter de desenvolvimento de resultados finais e tudo
aquilo que diz respeito à melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. Quer dizer, grande parte dos cursos de formação
continuada estão dentro do senso comum e se enquadram nas necessidades de demonstrar bons resultados em uma prática
educativa.
Quando fala-se em ensino de artes, neste caso, podemos pensar, por exemplo, nas velhas e conhecidas releituras que surpreendentemente ainda acontecem de forma bastante proeminente. Isso ocorre porque a releitura é uma espécie de resultado
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bem acabado daquilo que aprende-se sobre determinado artista. A releitura pode ser exposta numa parede bonita e cheia de
arabescos ao redor no final de um ano letivo ou numa mostra pedagógica. Então, como menciona Leite estes cursos e propostas, da forma com que comumente são abordados, não deixam margem para a invenção e para a criação de novos territórios,
pois são centrados em premissas e resultados.
Pensando por outra via, entendo que as atividades realizadas buscaram um distanciamento daquele formar para alguma coisa, formar objetivando o resultado final. Mas ainda assim tratava-se de formação docente. Seria possível, então, propor uma
formação afastando-se da própria ideia de formação? Não estaríamos nós, professores formadores, embarcando também no
automatismo, replicando discursos e saberes dentro dos espaços de formação continuada?
Talvez a “vigilância de nós mesmos” (Leite, 2011: 01 - 169), possa expropriar-nos dessa condição, quando o que busca-se é
uma desterritorialização e uma saída da nossa própria região de conforto, onde as verdades são determinadas. Procurei a
possibilidade de criação de novos territórios, mesmo que provisórios e passageiros. Por isso também, que essa formação não
buscou propor um modelo de cópia para ser replicado e entendido como verdade e como fórmula eficaz para aprender e ensinar arte, mas buscou propor questionamentos os quais movimentassem os sentidos de “entender como diferentes repertórios
visuais reverberam nas vidas das crianças e jovens” (Cunha, 2012: 99 – 123).
Os encontros se deram muito mais na ordem de gerar problemas do que ensinar a fazer, pois “o que é vivo requer não só repetição do mesmo, mas criação de algo diferente, o novo, o (re) novo, movimento constante de criação de vida para manter a
vida, viva” (Aspis, 2011: 118). Mas o que pode acontecer quando se propõe uma formação que questiona e coloca em xeque o
pensamento universalizante sobre arte, sobre educação e sobre a própria ideia de formar?
Neste caso é difícil prever situações ou mesmo dar determinações quando, o que se quer, tampouco é um resultado final.
Também é muito difícil prever como cada um vai apropriar-se do que foi trabalhado e pensado. Muito embora tenha recebido
alguns retornos dos professores logo após o término do curso sobre propostas que estão desenvolvendo nas escolas é difícil
pensar nos próximos e futuros desdobramentos, pois cada situação se dá de maneira particular e “nunca se sabe de antemão
como alguém vai aprender – que amores tornam alguém bom em Latim, por meio de que encontros se é filósofo, em que dicionários se aprende a pensar. Os limites das faculdades se encaixam uns nos outros sob a forma quebrada daquilo que traz e
transmite a diferença. Não há método para encontrar tesouros nem para aprender, mas um violento adestramento, uma cultura
ou Paidéia que percorre inteiramente todo indivíduo (um albino em que nasce o ato de sentir na sensibilidade, um afásico em
que nasce a fala na linguagem, um acéfalo em que nasce pensar no pensamento). O método é o meio de saber quem regula a
colaboração de todas as faculdades.” (Deleuze, 2009: 159 -160).
Pensando sobre isso, talvez nem eu, nem eles saibam como as coisas acontecerão, assim como não sabíamos o que aconteceria nos nossos encontros, já que tudo está dentro da mais pura imprevisibilidade. Pensar que somos, ou estamos como
um coletivo múltiplo pode ser uma via para criar outros territórios na formação docente quando se fala de imagens e de artes
visuais. Talvez possamos “criar novas formas de existir” (Aspis, 2011: 111 - 126). Talvez possamos criar movimentos e permanecer em constante movimento.
Portanto o que vejo como importante é que, de alguma maneira o pensamento prossiga em movimento e não se sossegue com
métodos e prescrições impostas. O salto desta proposta de formação continuada consistiu em “desconectar as habilidades
e competências do controle do comportamento e da dominação de um suposto mundo dado”. (KASTRUP, 2001: 25). O importante aqui é manter o movimento constante de uma aprendizagem que tem sempre a possibilidade de escapar (Gallo, 2013:
01 - 99). Escapar não como imposição, mas como vontade e desejo.
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RESUMO
Tendo como gatilho a fobia de uma criança do primeiro ano escolar diante da deformidade física de colegas, a proposta interdisciplinar entre Artes Visuais, Música e Teatro abordou conceitos como diversidade física, étnica, cultural, de gênero, e seres
fantásticos do universo surrealista, com ênfase na obra de Miró, a qual foi abordada nas diferentes linguagens e vivenciada em
visita à exposição do artista. Como resultado, foram construídos personagens imaginários bidimensionais e tridimensionais
e composições musicais a partir de textos visuais e áudio partituras, além de vivência pelo Drama. Essa experiência ocorrida
em 2015 é parte dos trabalhos desenvolvidos desde 2012 pelo grupo de pesquisa EBA: Educação Básica e Arte, do colégio de
Aplicação da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina e objetiva vivenciar processos interdisciplinares em Arte.
Palabras clave: Interdisciplinaridade; Arte; Educação Básica.

O texto relata a experiência de um projeto de ensino desenvolvido em 2015 por cinco professoras de Arte, sendo uma de
Música, duas de Artes Visuais e duas de Teatro, que, desde 2012, atuam de forma coordenada e interdisciplinar no primeiro
ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação da UFSC. O referido colégio pertence à rede federal de Ensino Básico e
Tecnológico, criado com o propósito de oferecer campo de estágio para alunos dos cursos de licenciatura, além de representar
um espaço de experimentação docente, no que se refere às práticas pedagógicas inovadoras ou no desenvolvimento de novos
modelos curriculares. Neste cenário, as ações das professoras de Arte no primeiro ano são de cunho curricular e visam qualificar o ensino da Arte na Educação Básica, além disso, embasam as reflexões do grupo de pesquisa EBA: Educação Básica
e Arte, tendo sido objeto de diversas publicações até o momento, entre elas, MADDALOZZO, REYS, GASPAR, 2012; e 2014;
MADDALOZZO, REYS, LIMA, 2014; MADDALOZZO, WEDEKIN, 2015.
Considera-se o projeto de ensino interdisciplinar, ou antes, interlinguagens, pois, na organização curricular da instituição a disciplina de Arte abrange as três linguagens oferecidas, Artes Visuais, Música e Teatro. Essa proposta, portanto, propõe vivenciar
a aprendizagem em Arte nas três linguagens transitando sem fronteiras entre elas, de forma fluída e dinâmica. Agir interdisciplinarmente é transitar na ambiguidade (FAZENDA, 2002), é estar ejetado dos compartimentos estanques do conhecimento e
propulsado no contínuo fluxo dos saberes que se imbricam e se suplantam, num constante movimento.
A vivência interdisciplinar promove o trânsito entre as diferentes potencialidades de cada linguagem, nas quais a Arte é veículo
de expressão dessas crianças de seis e sete anos.
Até 2012 cada uma das três turmas de 1º ano tinha três aulas de Arte, sendo as linguagens de Teatro, Música e Artes Visuais,
trabalhadas separadamente e diluídas ao longo da semana. A partir desta proposta cada turma teve suas três aulas locadas
ao mesmo momento, de forma que as três turmas tivessem suas aulas ao mesmo tempo.
A locação temporal é condição para qualquer ação interdisciplinar, e que pressupõe desdobramentos sobre outras instâncias
da escola: “Muitas das boas intenções podem fracassar se o tempo não for considerado como uma autêntica variável nas
mãos dos professores, para utilizá-la conforme as necessidades educacionais que se apresentam em cada momento” (ZABALA, 1998:134).
Essa organização possibilita que o tempo de duração de cada intervenção seja definido pelo grupo de professoras segundo as
necessidades do projeto, o que é determinante para o êxito das propostas. Dessa forma, por vezes a tarde é dividida em três
momentos, por vezes em dois, ou até mesmo em um único momento estendido.
Além de alterar a estrutura original das três turmas que são redistribuídas em novos grupos em função das dinâmicas interlinguagens, a proposta possibilita, em alguns momentos, que as crianças façam opções pelo tipo de atividade que desejam
desenvolver dentro da temática trabalhada.
As temáticas abordadas têm sido definidas em torno do segundo mês do ano letivo, depois do momento de adaptação das
crianças à escola e depois das professoras de Arte haverem estabelecido um contato mínimo com elas, lhes apresentado os
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espaços diferenciados das salas-ambiente1 de Arte, e conhecido os interesses ou necessidades dos grupos. Sobre a temática:
“En un proyecto de trabajo no importa de donde sale el tema o la circunstancia que iniciar el proyecto, pues nunca si commieza
desde cero, sino que siempre es um prosseguir que se vincula a otras historias presentes o silenciadas. El tema está vinculado
a lo emergente, a uma concepción interdisciplinar del conocimento, a uma redefinición del sujeto pedagógico y a um plantearse
la educación em la escuela y su funcción social y política”. (HERNÁNDEZ, 2008:14)
1. DE MONSTROS…
“Afinal, as pessoas não precisam ser todas iguais” (João, 1º ano).
Em 2015 nossa temática se impôs logo na primeira semana de aula, decorrente de uma problemática bem específica, a
fobia de uma das crianças diante da deformidade física de outros colegas. Cabe esclarecer que, os estudantes com deficiência ingressam nesta escola pública por meio de sorteio universal com sistema de cotas para deficientes e, vale ressaltar,
as crianças deficientes são acolhidas pelos grupos naturalmente, sendo a diferença física ou intelectual abordada pelos
educadores no cotidiano. No Colégio de Aplicação são mais de 900 crianças e jovens oriundos dos mais diversos meios e
condições sociais, afetivas, com repertórios estéticos e históricos familiares, financeiros, políticos, muito distintos entre
si. Assim, os paradoxos de um Brasil tão grande e desigual em sua distribuição de renda estão evidentes em cada uma das
trinta e oito turmas que vão desde o 1º ano do Ensino Fundamental até o 3º do Ensino Médio. Esse contexto heterogêneo
é determinante na complexidade das relações que ali se estabelecem, sendo a deficiência física um destes fatores que
potencializam novas relações sociais.
Tendo como gatilho o medo diante da deformidade física, optamos por abordar como temática a diversidade, não só física,
mas ampliada a questões como gênero, raça, cor, estrutura familiar. Com essa problemática em mente, planejamos as ações
subsequentes das aulas de Arte, definindo e adaptando a metodologia. Nesse contexto, a mescla das turmas, que normalmente é efetuada já no segundo mês de aula, teve que esperar, e em quase todo o primeiro semestre as intervenções se deram
nos grupos estabelecidos originalmente, sem alteração das turmas, a fim de evitar o estranhamento acentuado da criança em
questão quando em contato com a deformidade física.
A narração da história ‘O Coiso Estranho’2, que foi digitalizada e projetada para as três turmas separadamente, marcou o início
da temática “Diversidade” nas aulas de Arte. A história foi performatizada por duas professoras, uma de Artes Visuais e uma de
Teatro, em que se caracterizaram nos personagens Sheitrowsky e Micavenca.
Depois da narração, as crianças criaram seu próprio ‘Coiso Estranho’, empregando o mesmo material utilizado nas imagens do
livro, areia colorida e cola. Esses seres bizarros deviam ter seu próprio nome e características físicas particulares, assim como
maneiras de andar ou de emitir sons de acordo com a imaginação dos seus criadores.
Fig. 2: Crianças elaborando o seu “Coiso Estranho”, com areia colorida e cola sobre papel.

Também foram apresentadas às crianças narrativas cinematográficas3, como filmes, animações, stop-motion e ficção. Esses
recursos permitiram abordar a questão da deformidade física e das decorrentes problemáticas que se estabelecem socialmente. As crianças puderam refletir sobre questões como diversidade física, medo e/ou aversão pelo disforme, segregação social,
1. ‘Salas ambiente’, como são chamadas no colégio as salas de aula exclusivas de Artes Visuais, Música e Teatro, equipadas com os materiais necessários
e mobiliários adequados às práticas artísticas.
2. Blandina Franco, com ilustrações de José Carlos Lollo, Companhia das Letras, 2014.
3. O Corcunda de Notre-Dame, (Musical de animação): Disney, 2002; Onde Vivem os Monstros (drama), de Maurice Sendak, dir. Spike Jonze, 2009; O estranho
mundo de Jack (Stop-motion): Tim Burton, dir. Henry Selick; 1993; Paranormam (animação): Laika; 2012; A Bela e a Fera (musical de animação): Disney, 1991.
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preconceito, estereótipos. No decorrer das narrativas, as crianças eram convidadas a compartilhar suas impressões e a refletir
sobre a própria realidade no contexto em que estão inseridos.
Quanto às imagens de arte, as crianças visualizaram desde os personagens grotescos de Bosch às caretas de Leonardo,
passando por Arcimboldo, Redon, Picasso, Dalí, Magritte e Giacometti. Para essa atividade, as três turmas foram divididas em
quatro grupos, e a tarde, dividida em dois momentos, de maneira que as duas professoras de Artes Visuais pudessem apresentar os slides para dois grupos de 30 crianças, sucessivamente, ao mesmo tempo em que os outros dois grupos se dividiam
entre as salas de Música e de Teatro.
Diante da problemática gerada pela fobia em questão, desde o início do ano letivo foi realizado todo um trabalho de fundo, tanto das professoras de Arte como da professora regente de classe e das demais turmas de 1º ano, além do setor de Psicologia
da escola, assim como acompanhamento especializado particular, de maneira que em meados do primeiro semestre, o problema em questão já se atenuava. Foi quando propusemos a visualização de três filmes em projeção simultânea: ‘O Estranho
Mundo de Jack’, ‘Paranorman’ e ‘A Bela e a Fera’. As crianças optaram pelo filme de sua preferência e foram redirecionadas
para as respectivas salas de projeção. Nesse dia houve uma primeira mescla entre as turmas, e de forma espontânea, pois os
três novos grupos se formaram a partir das opções individuais pelos filmes.
As abordagens até então buscavam trazer elementos presentes nas obras de arte que, de várias formas remetiam à problemática surgida, com o objetivo de que o grupo percebesse diversos tipos de diferenças entre as pessoas, e não apenas diferenças
físicas. A discussão também propunha salientar a diversidade e trazer para o cotidiano das crianças questões amplas acerca
da heterogeneidade presente na sala de aula. Gradualmente, a criança que apresentava o comportamento de medo em relação
à deformidade física dos colegas ficou mais calma e segura, assim pudemos dar maior ênfase às questões artísticas propriamente ditas ao longo das aulas subsequentes.
Assim, foram propostas atividades como a ‘Oficina de Monstros’, ‘Exposição de Monstros’, e uma vivência pelo drama com
uma personagem extraterrestre, ‘Monstrélica’ que veio buscar alguns desses monstros para habitar seu planeta, ao mesmo
tempo em que nos trazia a notícia sobre a exposição que ocorreria em breve na cidade sobre o artista Juan Miró. A vivência
pelo Drama, para Desgrandes, 2010, constitui-se em: “[…] uma experiência que solicita a adesão e a cooperação dos diversos
integrantes do grupo. Podemos compreendê-lo como uma forma de arte coletiva, em que os participantes (coordenador e
grupo) assumem as funções de dramaturgos, diretores, atores, espectadores, etc”. (DESGRANGES, 2010:125).
Fig.3: Exposição de monstros criados pelas crianças

Como elemento de transição entre a temática recém-concluída e a próxima por iniciar, e valendo-nos do drama trabalhado, uma
carta foi enviada às turmas por Monstrélica, na qual ela os desafiava a descobrir a identidade, o local de origem e o trabalho
do artista que iríamos abordar em nossa próxima temática.
2. … A MIRÓ
A personagem Monstrélica enviou a cada uma das turmas um envelope que continha uma carta e uma série de pistas como papéis
antigos com imagens da igreja da Sagrada Família, um mapa da cidade de Barcelona (sem identificação), uma palavra em francês
(La Défense) e a assinatura de Miró. No primeiro momento as turmas foram divididas em cinco grupos e cada professora dirigiu-se à sua sala com seu grupo de crianças para ler o conteúdo da carta. Todas as salas estavam equipadas com computadores e
projetores conectados à internet, e logo as crianças começaram a sugerir diferentes caminhos on-line para solucionar o mistério.
Um dos grupos iniciou buscando imagens da Sagrada Família, que muitos pensavam se tratar de um castelo, outra turma logo
compreendeu a assinatura, que os conduziu a sites específicos do artista, enquanto outro grupo, que não conseguiu decifrá-la,
decidiu partir da pista em francês, que os levou à Paris, e então compararam o mapa daquela cidade com a pista que tinham,
concluindo que não se tratava do mesmo local.
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As pesquisas em cada sala avançavam desdobrando-se livremente segundo o ritmo próprio das buscas on-line sugeridas pelas
crianças, quando cada grupo recebeu, alternadamente, a visita de um misterioso viajante. Neste dia, contamos com a participação de um visitante catalão no colégio que, gentilmente, aceitou a proposta de interagir com as crianças, caracterizado
como um mensageiro, cuja missão era entregar uma réplica4, a qual foi apreciada com muito interesse pelas crianças, de determinada escultura (La Défense) ao museu onde em breve se realizaria uma importante exposição. O viajante conversou com
cada grupo, em sua língua diferente, catalão, perguntando se sabiam quem era o autor daquela obra cuja miniatura ele tinha
sido incumbido de trazer. Logo, as crianças falaram de Miró e onde ele havia vivido. O mensageiro por sua vez os convidou para
visitarem a exposição que logo chegaria à cidade.
As crianças ainda visualizaram vídeos de animações e cartões de obras de Miró e fizeram seus próprios desenhos inspirados
no artista. Nas semanas seguintes optamos por trabalhar conteúdos específicos de Artes Visuais, tendo em vista a exposição
que iríamos visitar. Para além do extraordinário pretexto, a obra de Miró, habitada de seres fantásticos e de um lirismo contagiante, fazia uma perfeita transição com as propostas anteriores. Ainda, a vivência extraescolar da visita ao espaço museológico é fator que potencializa as proposições da sala de aula, tornando o conteúdo mais significativo, além de estimular o acesso
a espaços de cultura vistos como tabu por grande parte dos estudantes.
Dois grandes grupos visualizaram simultaneamente um prezi sobre cores primárias e secundárias, quentes e frias, ilustradas
com imagens de obras de Picasso, Cícero Dias, Tomie Othake, Beatriz Milhazes e Miró, que as crianças reconheceram imediatamente. Em seguida os dois grupos se dividiram em quatro, dispostos nas quatro salas contíguas de Artes Visuais, que
permite um trabalho concomitante e integrado. Ali fizemos ‘A Matemática das Cores’, somando as cores primárias de forma
a criar as secundárias, em uma dinâmica em que grupos de três crianças deviam cada qual fazer sua própria mistura de um
par de cores primárias e obter resultados. Nesse dia, contrariando nossa previsão, poucos terminaram a tempo de realizar um
desenho empregando as cores secundárias.
Quando o tema proposto se situa com maior ênfase no campo das artes visuais, como ‘Miró’, o diálogo interlinguagens precisa
ser bastante elaborado para não destoar da proposta do grupo. Nesse caso, no âmbito da Música, optamos por trabalhar com
criação. No primeiro momento, reproduções de quadros de Miró foram apresentadas às crianças como áudio partituras. A
partitura não convencional, bastante utilizada como grafia a partir dos anos setenta por compositores que desejam grafar sons
não convencionais e dar mais liberdade ao intérprete, tem sido utilizada no ensino de Música com o propósito de desenvolver
a expressividade, a criatividade e a musicalidade da criança.
Para Cecília França: “Formas alternativas de escrita convocam a imaginação e ampliam as possibilidades de criação musical. Por
outro lado, um ensino calcado na notação tradicional tende a formar ouvidos e mentes tradicionais”. (FRANÇA, 2010: 13). Assim,
a áudio partitura é “[…] um meio de representar por meio de sinais gráfico-icônicos” (Ferraz, 2002:2) o que se ouve, enfatizando
as características do som, a expressividade e a autonomia de decidir a partir da imagem, quais timbres poderiam representá-la.
Na atividade proposta, a áudio partitura não foi criada pelas crianças, mas foi ‘lida’, e a partir dos elementos visuais as crianças criaram sons para os quadros. Durante o processo, buscamos interferir pouco, apenas questionando as crianças sobre os
significados dos traçados e das cores. Foram usadas imagens como ‘The red sun’ e ‘Blue’.
Fig. 4: Exemplo de obras utilizadas como áudio-partituras.

A partir dessas ilustrações, as crianças criaram livremente sons em uma sequência que, em suas opiniões, tinha a capacidade
de expressar o que estava proposto pelo autor em linguagem visual. As crianças em questão estavam no processo inicial de
musicalização, não tendo tido ainda contato formal com a Educação Musical. Assim, considera-se importante que, nesse primeiro momento, as crianças possam manusear os elementos sonoros com liberdade. Para França e Swanwick, 2002, nesse estágio inicial, compor é uma atividade quase instintiva, ou seja, em um ambiente favorável, a criança tende a usar a imaginação
4. A miniatura da obra foi confeccionada em papel machê pelo grupo de estudos do projeto Arte na Escola polo UFSC.
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e inventar suas próprias músicas. Também é de uma forma bastante natural que as crianças usam os instrumentos nas suas
composições, o que é importante preservar no sentido de manter sua motivação e deixar manifestar sua expressividade. Para
os autores, as atividades de composição são o pilar do desenvolvimento musical expressivo e são consideradas composições
aquelas produções nas quais: “[…] os alunos estejam engajados com o propósito de articular e comunicar seu pensamento em
formas sonoras, organizando padrões e gerando novas estruturas dentro de um período de tempo, o produto resultante deve
ser considerado como uma composição – independentemente de julgamentos de valor. Essas peças são expressões legítimas
de sua vida intelectual e afetiva”. (FRANÇA; SWANWICK, 2002: 10)
O segundo contato com a áudio partitura aconteceu por meio da ‘leitura’ de uma animação5 feita sobre o quadro “The Garden”,
de Miró. A animação foi projetada e, da mesma forma, as crianças foram convidadas a escolher timbres que representassem os
elementos que aos poucos iam compondo o quadro. Na referida animação, elementos criados por Miró como pessoas, flores,
pássaros e insetos eram aos poucos introduzidos na tela com movimento. A música original foi suprimida e as crianças foram
convidadas a criarem uma trilha sonora para a animação.
Nessa segunda atividade, as crianças puderam vivenciar a noção temporal em música. Desta vez, havia um momento previamente combinado em que cada som deveria soar e este som estaria sempre relacionado à imagem ou à aparição de cada
novo elemento na composição do quadro. Para elaborar a composição da trilha sonora as crianças precisaram decidir quais
instrumentos deveriam usar, a fim de que pudessem melhor traduzir, em sons, os fragmentos de Miró. Neste sentido, o ato de
compor abrange diversos aspectos e colabora com o desenvolvimento musical à medida que exige da criança uma série de
decisões criativas, como “ouvir, selecionar, rejeitar e controlar o material sonoro” (FRANÇA, 2002: 10).
A partir da composição, as crianças se depararam naturalmente com a necessidade de organizar os sons, de escolher timbres
e explorar os instrumentos manuseando-os de maneira a extrair diferentes sons, de tornar expressiva a manifestação sonora
com o objetivo de gerar uma ideia. Neste tipo de atividade, as produções se tornam instrumentos de identidade que caracterizam o grupo. Além disso, o aprendizado musical se torna efetivo quando a criança manipula os materiais sonoros e os organiza
de acordo com seu desejo ou sua necessidade.
Depois de pronto o trabalho, assistimos à animação com a nova sonorização que foi gravada e adicionada ao vídeo. Pudemos
apreciar nosso trabalho e avaliar se os sons estavam adequados aos elementos visuais. Finalmente, resolvemos mostrar às
crianças a animação com o som original, no Youtube, quando, curiosamente, ouvimos que “a nossa música ficou muito mais
bonita” (Maria, 06 anos).
3. ALGUMAS CERTEZAS
Esse projeto de ensino tem gerado a ruptura da estrutura multidisciplinar e da dicotomia entre Artes Visuais, Música e Teatro;
assim como a alteração da configuração das três turmas originais que são miscigenadas em novos grupos heterogêneos; a
modificação do horário escolar convencional de modo que a duração das aulas seja definida segundo os objetivos de aprendizagem (PALAMIDESSE, 2005); e o compartilhamento de salas ambiente por professores de linguagens distintas, o que potencializa ações metodológicas interdisciplinares (ZABALA, 1998). A ruptura de horários, turmas e fronteiras entre as disciplinas
tem promovido o trânsito de conhecimento entre as diferentes linguagens, de modo que especificidades de cada linguagem
circulem integradas em temáticas emergentes dos interesses do grupo, e todos compartilhem do processo de aprendizagem,
em uma prática curricular plena de sentido (LOPES, 2005).
O trabalho das professoras busca familiarizar as crianças com as linguagens artísticas oferecidas no colégio de modo integrado, considerando a possibilidade do alfabetismo múltiplo e de modo ‘interdisciplinar’, transdisciplinar ou, como gostaríamos
de nomear, ‘interlinguagens’: “[…] a interdisciplinaridade diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para outra
[…] a transdisciplinaridade diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas
e além de qualquer disciplina” (NICOLUESCU, 2000:14-15).
As ações conjuntas das professoras contemplam não apenas as atividades específicas a serem desenvolvidas, mas a organização e o modo de desenvolvê-las. Busca-se vivenciar a interdisciplinaridade em sua plenitude, considerando-se os diversos
aspectos apontados por LENOIR (1998): “A interdisciplinaridade curricular – (…) que exclui toda tendência à hierarquização
dominante, e requer a colaboração de diferentes matérias escolares em termos de igualdade, complementaridade e interdependência quanto às contribuições que podem dar, e que devem existir em um processo de formação; (…) A interdisciplinaridade didática – que se caracteriza por suas dimensões conceituais e antecipativas, e trata da planificação, da organização e da
avaliação da intervenção educativa; (…) A interdisciplinaridade pedagógica – que caracteriza a atualização em sala de aula da
interdisciplinaridade didática. Ela assegura, na prática, a colocação de um modelo ou de modelos didáticos interdisciplinares
inseridos em situações concretas da didática” (LENOIR, 1998:57-58).
Esta experiência tem sido relevante para a disciplina de Arte, como também tem norteado e incentivado o surgimento de novos
projetos de ensino de cunho interdisciplinar e colaborativo, significando um ambiente de aprendizado, pois é preciso exercitar
a capacidade de encontrar os pontos de proximidade entre as diferentes disciplinas a fim de se construir conjuntamente planos
de ação significativos. Uma vez vivenciada profundamente, a interdisciplinaridade se mostra necessária e próxima à realidade
5. https://www.youtube.com/watch?v=yDWPOkrJ0B8, animação, autor desconhecido.
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do dia a dia, pois: “[…] quebra as barreiras das disciplinas e desobedece algumas de suas regras, tornando-as irrelevantes, subordinadas ou instrumentais ao quadro maior, pois as disciplinas já não são mais suficientes, mas limitadas para abordar toda
a complexidade de um tema que exige a interdisciplinaridade”. (ASSMANN, SOUZA, 2014:124)
Diários e registros (fotos e filmagens), têm sido utilizados pelas professoras para avaliar os processos de ensino e de aprendizagem, a fim de compreender os aspectos positivos e vislumbrar o que pode ser mudado para que se atinjam objetivos
específicos de cada linguagem. O planejamento semanal é indispensável para a concepção, a organização metodológica e a
avaliação das ações. A ação interdisciplinar evidencia a necessidade de avaliação e reflexão contínua, além do olhar atento
para as especificidades de cada grupo, sendo a empatia entre os professores envolvidos, fundamental para o êxito das ações.
Trabalhar conjuntamente exige tempo, flexibilidade e disponibilidade. Após cinco anos de vivência desta proposta interlinguagens, os resultados favoráveis que nos trouxeram até aqui também nos movem a continuar.
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RESUMO
A imagem da máscara de Anonymous tem uma relevância contemporânea nas sociedades em rede, para questionar sua imanência considerou-se pertinente seguir o posicionamento de seus observadores. O inglês Guy Fawkes nas histórias ficcionais
de V for Vendetta (1988 e 2005) dá vida à careta do personagem “V” (símbolo de Anonymous), e essa primeira representação
tem nuances a serem indagadas. A teoria abarcada como método encontra-se em Hans Belting, Manuel Castells, André Parente, etc. Como resultado descobre-se a prudência de um debate incipiente sobre a imagem em questão, e um discernimento
harmonioso ao se aproximar dos espectadores/imagem/meios.
Palavras-chave: Imagem, Rede, Antropologia Visual, Guy Fawkes/V/Anonymous.
1. INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, as sociedades em rede suscitam um cenário horizontal no qual quem consome informações e conteúdos pode chegar a produzi-las e divulgá-los. Atualmente uma imagem, com percursos históricos nada gratuitos, submerge-se
e eleva-se no mundo virtual da internet. O rosto de Guy Fawkes ilustrado por David Lloyd e materializado pelos ciberativistas
de Anonymous. Ele transcende da novela gráfica, V for Vendetta (1989), ao cinema, V for Vendetta (2006), e de Anonymous aos
protestos nas ruas (figura 1).
Figura 1: Manifestação no Rio de Janeiro 2013

Fonte: http://garotasgeeks.com/wp-content/uploads/2013/06/rio-de-janeiro-protesto-5.jpg

Para acompanhar dito transcurso imagético, os métodos foram outorgados por Hans Belting, Massimo Canevacci, Manuel
Castells, André Parente, Muniz Sodré, e Pierre Levy. O quê diz ao respeito de seus espectadores (figura 2) o fluxo e velocidade dessa imagem na rede de internet? Como hipótese, observadores passadiços foram atraídos pela estética de uma
máscara mediada em múltiplas plataformas. Os espectadores convivem com o visível da imagem, e interiorizam o que ela
esconde.
O curioso volume e mobilidade suscitados por dito ícone no mundo virtual em detrimento de outras metáforas, e a aparente
potência de imagens como insígnias de rebeldia global dentro de reflexões políticas e econômicas; justificam o presente texto.
Como objetivos o texto emergem: relacionar a imagem em questão com o valor atribuído pelos leitores por meio da antropologia; reflexionar sobre a potência de uma imagem no campo midiático; e aprofundar a discussão ao respeito do trânsito
imagético de Guy Fawkes/V/Anonymous (GFVA). Como conclusão se obtém dois fundamentos: multiplicar o debate sobre a
imagem em questão, e vislumbrar uma harmonia integral dos espectadores/imagem/meios.
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2. MÉTODOS BIBLIOGRÁFICOS
2.1. Redes
Na contemporaneidade, as sociedades em rede suscitam um cenário horizontal no qual quem consome informações e conteúdos pode chegar a produzi-las e divulgá-los. Nelas o poder multipolar estabelece-se perante redes, relativas aos valores
e interesses dos seres humanos, subordinadas à movimentação dos mesmos. Através das redes de comunicação multimídia
e massiva, a mente humana é sugestionada pelas redes de poder. Logo, existe uma interação que denota poder, entre a comunicação e as redes (Castells, 2013: 12). Mesmo assim, o simbólico da rede é interpretado por uma binariedade: o nivelado
trânsito pode alternar-se com uma estrita gerência. Críticas são oferecidas por cada ponta: a rede é protegida por aqueles
que pregoam o poder periférico, e ela é depreciada por outros desconfiados na possível autoridade desde um controle central
(Parente, 2010: 36).
Inseridos no debate da rede na sociedade (mudança de um movimento linear para uma transição de entrecruzamentos), cabe
ressaltar a velocidade e fluidez da sociabilidade, por cima de uma essência inovadora, como grande diferencial do termo de
rede. Isto é, o lugar possuído pela anterior metáfora, emerge mais lucidamente quando se reflete a qualidade de aceleração
distributiva em vez da maciça técnica na dinâmica social. Não é o robusto aparelho de comunicação, e sim a original relação
das novas tecnologias com o tempo (Sodré, 2006: 14).
A grande rede contemporânea de internet nutre duas noções a favor de seu próprio esclarecimento: ciberespaço e cibercultura.
A primeira é a localidade digital onde se põem em contato computadores a nível mundial. Igualmente, é a estrutura palpável de
comunicação digital, passando pelos signos intangíveis que viajam no mar de registros, até a manutenção e sustento contribuídos pelos seres humanos. Em seu lugar, a cibercultura descreve a todo o impulsionado em relação paralela ao ciberespaço,
em especial aos valores, práticas, técnicas, atitudes e pensamentos cultivados no ser humano (Levy, 1999: 17). Enquadrados
por uma economia-mundo tendencialmente restritiva e desde uma imediata transmissão de mensagens, o ciberespaço e a
cibercultura consolidam uma ética pautada pela catarse imaginária livradora dos excluídos e os miseráveis. Nela, a ordem
comunicacional aparece como plano alterno sugerindo maneiras compensatórias de altruísmo. E este gravita na escala entre
uma religiosidade volátil e uma interatividade igualitária de sujeitos contíguos ciberneticamente, porém afastados no plano
emocional (Sodré, 2006: 81).
Em consequência da ordem comunicacional, a internet como fenômeno tecnológico confronta e retrata as dinâmicas de rede,
cibercultura, e ciberespaço. Nesse sentido, o emprego das redes sem fio utilizadas para a interatividade digital dentro da internet emana com a nomenclatura de autocomunicação. Sendo ela por sua vez comunicação de massa, as ideias são veiculadas
em quantia e para numerosos espectadores. E acoplando-se assim a quantidades semelhantes de redes com o fim de informar
digitalmente ao contiguo e ao forâneo. Autocomunicação evidencia um posicionamento autossuficiente ao produzir, encaminhar e recuperar uma mensagem na hora de localizar a condição de receptor. Em paralelo, a comunicação massiva detêm
sistemas horizontais de interatividade, na maioria das vezes escorregadios ao controle de governos ou empresas. Inclusive,
devido à comunicação digital e sua natureza multimodal referida a uma conjuntura de informações globais e hipertextuais, na
qual seus componentes podem ser embaralhados de acordo ao ator que comunica (Castells, 2013: 11-12). A ubiquação crucial
da informação em nossa era se dá, entre outras coisas, devido à fundamentação lógica de redes subjacentes à organização
tecnológica que a internet oferece. Desta maneira, observando as redes como um recurso historicamente útil às estruturas
humanas no qual se entrelaçam e dialogam uma série de pontos, ainda que hoje em dia ressaltadas pelo labor e manejo da
informação na internet (Castells, 2001: 15).
Retomando a argumentação trilhada pela velocidade do consumo e criação de informações nas sociedades, um denominador
comum é a metáfora de rede, portanto merecendo uma explicação mais detalhada de seu funcionamento:
“‘A rede é uma estrutura de interconexão instável, composta de elementos em interação, e cuja variabilidade obedece a alguma
regra de funcionamento’. Pode-se distinguir três níveis nesta definição:
1. A rede é uma estrutura composta de elementos em interação; estes elementos são os picos ou nós da rede, ligados entre si
por caminhos ou ligações, sendo o conjunto instável e definido em um espaço de três dimensões.
2. A rede é uma estrutura de interconexão instável no tempo; a gênese de uma rede (de um elemento de uma rede) e sua transição de uma rede simples a outra mais complexa são consubstanciais a sua definição. A estrutura de rede inclui sua dinâmica
(…).
3. Enfim, terceiro elemento da definição da rede, a modificação de sua estrutura obedece a alguma regra de funcionamento.
Supõe-se que a variabilidade da estrutura em rede respeita uma norma – eventualmente modelizável – que explica o funcionamento do sistema estruturado em rede. Passa-se da dinâmica da rede ao funcionamento do sistema, como se o primeiro fosse
o invisível do segundo, portanto seu fator explicativo (Parente, 2010: 31-32).”
Três eixos atravessam a conformação da palavra rede: estrutura de volubilidade no contato, constituição por fundamentos em
concatenação, e governo de algum padrão de regra. A estrutura da rede funciona conforme sua essência, seu crescimento e
modificação são autodeterminados. As partículas da rede são os nós ou picos que trabalham em seu próprio serviço e conexão. Por fim, apesar de sua inconsistência estrutural, presume-se que exista uma espécie de ordem na plena atividade da rede.
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A constante reviravolta, ocasionada pela tecnologia de comunicação no espaço digital, estende a influência mutua entre os
meios de comunicação e as diversas esferas do comportamento social numa rede localizada e mundial que prioriza a transformação contínua. A ampla heterogeneidade domina a edificação de significados. No entanto, o desenvolvimento simbólico
está diretamente ligado à dependência das redes de comunicação multimodal, em outras palavras, o sentido é produto das
pessoas e também dos meios. Se bem que cada indivíduo interpreta a informação e levanta significados, esse recurso mental
é acostumado por um ambiente de comunicação. Destarte, transmutar o contexto, varia o processamento mental de significar
(Castells, 2013: 11).
Em vista do mencionado (sociedade em rede, cibercultura, ciberespaço, velocidade rede, autocomunicação, três eixos rede,
meios e mediação), atender aos signos e à sua ambiência é fundamental para compreender o fluxo informático nas sociedades, e, sobretudo, o percurso de nossa imagem de estudo. Na prática, o meio refere-se a si mesmo ou propende sob uma imagem. Melhor dizendo, ao concentrar o olhar no meio portador de uma imagem observa-se sua qualidade de armazenamento
e uma sensação de distância toma lugar. Por outro lado, focar na imagem potencializa a repercussão do meio, apesar de na
realidade omiti-lo. Parece então que a imagem é autossuficiente. A ambivalência dada no interior do meio e a imagem apoia-se
em repensar suas combinações segundo cada caso objetivo atendendo a uma diversidade quase infinita. O poder da imagem
costuma ser operado por instituições graças ao atraente meio de comunicação. Nele são transportadas imagens que buscam
influenciar um espectador ou leitor. Magnetizar todos os sentidos mediante o encanto do meio, atualmente é um encanto meramente tecnológico (Belting, 2007: 28).
2.2. Antropologia Visual
A tecnicidade e engenho da rede de internet se conecta às produções simbólicas que circulam e atraem observadores, os
meios imaginam o público alvo? Para acarear este conflito a antropologia visual distingue-se como ferramenta. Contudo, ela
acarreta suas próprias incógnitas. A saber, a mudança da arquitetura do campo de pesquisa, caracterizada por novas tecnologias de criação/consumo de informação e apertura transcultural no mercado de comunicação massiva, expande o trabalho de
campo por meio destes produtos. É viável refletir sobre uma pesquisa antropológica contiguamente afastada, caseira e global
(Canevacci, 1990: 12).
Sem mais preâmbulos e omitindo interrogantes basilares da disciplina antropológica, as passagens das visualidades encontram rigor metodológico na antropologia da imagem:
“Una antropología de la imagen pronto se enfrentará al reconocimiento de que todas las imágenes convocan continuamente
a imágenes nuevas y distintas, dado que las imágenes sólo pueden ser respuestas ligadas con la época, y ya no podrán satisfacer los interrogantes de la siguiente generación. De este modo, cada imagen, una vez que haya cumplido su función actual,
conduce en consecuencia otra vez a una nueva imagen. Pero no resulta tan evidente qué cosa puede ser una nueva imagen:
todas las imágenes viejas son nuevas imágenes que dejaron de serlo. Alguna imagen sólo podrá tener el efecto de una nueva
porque utiliza un medio nuevo, o porque reacciona a una nueva praxis de la percepción. Una historia de la imagen encuentra
en los medios y en las técnicas de la imagen su forma temporal más plausible. Y sin embargo, ninguna antropología caería en
el equívoco de pretender investigar las imágenes únicamente en la historia de su producción. Precisamente, el análisis de los
medios es idóneo para desarrollar un concepto de imagen que no se pierda en contextos técnicos. Todas las imágenes conllevan una forma temporal, pero también acarrean en sí mismas interrogantes intemporales, para los cuales los seres humanos
han concebido imágenes desde siempre. Incluso cuando se busca la historicidad de las imágenes en el imaginario colectivo, el
interrogante antropológico con relación a la imagen permanece abierto (Belting, 2007: 69).”
A imagem está concatenada a multiplicidade de outras novas e diferentes, ela nasce e morre na sua época confrontando sua
geração de pessoas. Embora explorar o atual da imagem seja paradoxal, o novo configura-se aludindo à variabilidade do meio
portador ou à versatilidade da percepção. Longe de limitar a reflexão histórica da antropologia, historiar à imagem submete-se
a suas técnicas e seus meios. Revisar os meios permite costurar um conceito de imagem transeunte no âmbito técnico. A
antropologia não deve esquecer os grandes paradigmas suportes das imagens, perguntas realizadas por elas e nem sempre
retrucadas. O imaginário é mantido como acervo aberto da circulação temporal e espacial da memória imagética.
Antes de seguir, enunciar duas categorias inerentes à abordagem antropológica que diz respeito à comunicação visual se faz
necessário:
O primeiro grau da antropologia visual é interpretado como a utilização de métodos audiovisuais por parte do pesquisador para
contribuir documentando a realidade estudada integrada à etnografia.
O segundo nível da mesma é abarcado pela pesquisa dirigida à cultura da imagem, resultado da comunicação visual massiva.
Ou seja, estudar produtos audiovisuais encaixados no trabalho de campo. Quer para investigar seus circuitos formais e simbólicos, quer para reiterar os recentes ramais da pesquisa etnográfica (Canevacci, 1990: 11).
Levando em conta o plano de fundo sobre a antropologia da comunicação visual, o termo imagem deve acompanhar transversalmente nossos argumentos. Uma imagem vai além de ser uma simples manufatura da percepção. Como produto de simbolizações grupais ou subjetivas ela é expressa. Qualquer coisa passível de ser captada pela visão ou pelos olhos declara-se
imagem. Por conseguinte, de modo consciencioso somente é factível anunciar à imagem como noção antropológica. Elas são
companhia durante a vida, e auxiliares ao longo do pensamento. A vivaz ligação instaurada com as imagens desdobradas no
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recinto social forma um nexo com as imagens mentais. Ou melhor, as sociais coincidem com as mentais da maneira como
concorda uma pergunta e uma resposta (Belting, 2007: 14).
Para os objetivos deste texto é medular aprimorar a terminologia de imagem. Discorrer sobre ela supõe apresentar simultaneamente a definição de meio. Ele age como a sombra dela, e vice-versa, são indivisíveis. Até mesmo quando o olhar e o
significado os separam minuciosamente. Outrossim, a cautela no momento de observar a forma em que um meio porta uma
imagem é óbvia e útil para não ser reducionistas. E inclusive, enxergar o meio como processador da imagem como ideia, não
é muito conveniente. Achadas nas corporalidades midiáticas as imagens são animadas, elas vivem e falam, ou isso parece.
Como atividade simbólica, perceber uma imagem é anima-la. Ainda assim, isso se altera dependendo das técnicas da imagem
e as culturas receptoras (Belting, 2007: 16).
A partir do meio e a imagem, a concepção de corpo emerge com força dialética. As tensões de poder que brotam do ser humano relacionado às imagens, ganham uma particularidade assombrosa desde a tradição antropológica: o lugar das imagens
é o ser humano. Mesmo querendo controlar o peso das imagens, o corpo humano não consegue fugir do comando delas. Ele
está disposto a suas imagens autogeradas, e não o contrário. As imagens são a prova do único fio condutor que prevalece na
humanidade: a mudança. O ser humano muda, aliás, suas reverberações e pensamentos acerca do mundo e de si variam, e
homogeneamente suas imagens são destruídas e trocadas por outras. “La incertidumbre acerca de sí mismo genera en el ser
humano la propensión a verse como otros, y en imagen” (Belting, 2007: 14-15).
Retomemos então, cada item oferecido até agora: Imagem, Meio e Corpo. A despeito de ter uma única impressão para meio/
imagem, vale lembrar que o meio é atribuído de matéria, enquanto a imagem é uma atribuição mental. Muito além da certeza
motivada pela nossa percepção, a imagem no meio se faz presente de modo enganador, pois a presença do meio difere à da
imagem. Isto é, a última existe apenas quando é vivificada pelo espectador. Em um curto instante, nós espectadores afastamos
a imagem do meio a traves da animação: fantasticamente o espectador desdobra do meio a vida da imagem. Conjuntamente,
a luz da imagem só faz sentido ao ser enxergada no breu transluzente do meio. Aquele que leva a metáfora gráfica se oculta e
enrubesce-a. Consequentemente, é transparente o elo meio-imagem, em favor da imagem, entrecruzada pelo meio, e discernida pelo observador. Faltante e vigente a imagem ambígua é originada no meio, aliás, procriada pelo corpo (Belting, 2007: 39).
3. DISCUSSÃO E ANÁLISE
Após beber das abstrações indicadas acima, o caminho a ser trilhado começa iluminando o problema em qual o objeto de
estudo está circunscrito. O quê diz ao respeito de seus espectadores o fluxo e velocidade dessa imagem na rede de internet?
Existe uma sedução na imagem que articula uma série de relações com seus leitores, e mais ainda, com o sustentáculo tecnológico. A intimidade dessas associações comanda a reverberação acerca dos espectadores. Em poucas palavras, o fotograma
exprime algo do público na mesma medida em que manifesta dados do meio: o sistema em rede da internet conjugado com a
comunicação em massa (Histórias em quadrinhos, cinema, etc.) dinamizando o gráfico da máscara desembocam nos internautas, leitores e espectadores de um modo singular.
3.1. Rosto entretecido nas máscaras sociais.
Na sociedade latino-americana, a rede tecnológica de internet não é ainda uma realidade plena, logo, nossa imagem tem mais
potência em determinadas sociedades conforme sua economia. Ela mostra indivíduos conectados em rede, isto é, espectadores que a manipulam com espontânea vontade. Entre eles enviam e recebem tal imagem com aparente horizontalidade e
solidariedade, sob estruturas tecnológicas como a internet. O fenômeno da autocomunicação também circunscreve a imagem
na independência e industrialização da internet correlacionada com os meios massivos de comunicação, a interatividade reticular é evidente entre a televisão ou as histórias em quadrinhos e o computador ou o celular.
A intimidade dos participantes em rede com o objeto de pesquisa propõe uma cibercultura da imagem. GFVA é reconhecido
como um meme com qualidades cómicas, irónicas e até ideológicas. É instantâneo e representa certa proteção impessoal para
confrontar tópicos polémicos das sociedades. Sendo igualmente um símbolo fictício que relembra a complexa história de um
personagem Inglês. Tudo isso sem limitar sua profunda recursividade cibercultural.
Por sua vez, a imagem é uma rede com interconexão instável entre âmagos em interação, com rápida ambivalência ideal e
material, e denotada sob algum preceito básico. A máscara articula arbitrariamente seus nós: a novela gráfica, o filme e o
computador. Com fugacidade ela intercala a utopia da internet com sua distopia. Em paralelo, ela não é a imagem mais vista
nem se traduz exatamente como a mais animada, devido a sua desconhecida e presente normatividade.
Retomando de forma indireta o pensamento de Jesus Martín Barbero, a imagem em questão é mediada, as pessoas e os
meios produzem seu sentido existindo transversalmente um encantamento tecnológico. Os atores são atraídos pela estética
e composição imagética e midiática: o incisivo e direto letramento gráfico das histórias em quadrinhos, a intima aparência do
real nos filmes, e a proximidade digital entre os computadores e pessoas, levantando um perfil desses leitores/espectadores/
internautas. Embora sem superar a ilimitada imaginação vertida na máscara branca, cada sujeito a interpreta e atualiza com
seus próprios significados.
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3.2. São e somos GFVA?
A máscara usufrui de uma língua taciturna. Ambivalente este signo representa a caveira no palco de teatro. Girassol desabrochando e encerrando ao mesmo tempo. Uma careta é explicita e implícita, esconde e demonstra. Imóvel espera sua chance
para acelerar meramente pelo olhar do público. Como o crânio ela é orgânica e inorgânica, vive e morre em função do olhar
(Canevacci, 1990: 65).
Essa máscara imagética não é imune às temporalidades, fornece sentido emoldada por sua época e geração. GFVA parece
ser a mesma imagem, porém, são imagens diferentes em tempos diversos e com questões universais distintas. O símbolo de
Anonymous (figura 2) corresponde à contemporaneidade que se pergunta acerca da informação pública ou privada. O fotograma de V atende a um ícone da rebeldia popularizado e consumido mundialmente. A imagem bidimensional de V responde
criticamente a um estado conservador da década dos 80. O inglês Guy Fawkes (figura 3) participou de uma tentativa para
explodir a monarquia no século XVII por fins religiosos. Porém, essa careta contínua conserva também um intrínseco tempo,
ela é nova graças aos meios renovando suas incógnitas.
Figura 2: Manifestação em Seattle

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group)#/media/File:Anonymous_at_Scientology_in_Los_Angeles.jpg

Figura 3: Desenho de Guy Fawkes

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes#/media/File:Guy_Fawkes_by_Cruikshank.jpg

O público-alvo da representação gráfica é acolhido pelos instrumentos antropológicos da comunicação visual. Interessa para
este argumento, a vertente antropológica que pesquisa as elaborações midiáticas, e não aquela de etnografia audiovisual. De
tal ângulo, o objeto de estudo está atravessado por uma sensação de distância aproximada, já que analisa-lo implica aceitar
as fronteiras físicas de sua midiatização (histórias em quadrinhos, cinema e internet).
Nos 10 volumes de V for Vendetta (figura 3), a máscara alude a Guy Fawkes e é usada por dois personagens: V o anti-herói, e
Evey a aprendiz. Comunicando o ideal anarquista de destruição e criação. Escondendo o terrorismo estatal e vingando-se por
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meio do terrorismo individual. Criticando o conservadorismo sexual do estado ao revelar a pedofilia na igreja. E refletindo ao
respeito do uso de LSD por policiais em procura de justiça.
Figura 3: Máscara do V desenhada por David Lloyd

Fonte: (Moore; Lloyd, 1989: 13 vol. 10).

Na cinta cinematográfica homônima (figura 4), a careta é compartilhada para grande parte do elenco. Rememorando a Guy
Fawkes ela é usada por muitos e representa àqueles que não a portam. Ela é vista como símbolo da democracia representativa
escondendo o terrorismo do estado. Ela ataca a pedofilia da igreja enquanto critica o conservadorismo sexual do estado. E
significa o romanticismo entre Evey e o anti-herói.
Figura 4: Máscara fílmica do V

Fonte: Frame minutagem 1:40:43

Já na cultura internauta o rosto branco é símbolo de indignação, ironia, comédia, drama, tanto nas redes sociais quanto nos
memes. Associado com a palavra anônimo ele discute a propriedade da informação e conhecimento na internet, qual é a informação publica e qual a privada.
A imagem vê. Os riscos níveos e vigorosos de sua face concordam com os leitores, espectadores e internautas numa exuberância de questões. O aguçado olhar humano é espelhado pelos dois buracos negros do antifaz, e como fenômeno: alteridade
e autoridade se confundem na cara branca. Embora difusamente enxergadas, existem sombras da imagem pesquisada que
costumam ser esquecidas. O livro coordena a história em quadrinhos, os projetores com som e telas acompanham a narrativa
audiovisual, e o computador ou celular ilustra o meme/foto de perfil. As anteriores técnicas e tecnologias encarnam a imagem
que vai ser sentida pelo corpo. O público integra-se à ilustração e em catarse muda. A face imaginaria convoca uma coerência
subjetiva, multiplicando suas sensações no âmbito social. Um retrato fictício condensa um católico radical com um anti-herói
anarquista, um romântico popular, e um indignado anônimo, entre outras coisas. O sítio natural dessa cara diagramada é o ser
humano: unicamente o corpo conversa com suas potências. No vértice em que a internet/cinema/comics e os internautas/
espectadores/leitores cruzam com ela, a fisionomia de Guy Fawkes cintila e tremeluze na identidade e memória.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Duas máximas encerram este texto; a prudência de incitar o progressivo debate sobre a imagem em questão, e distinguir o
equilíbrio apto ao se aproximar dos espectadores/imagem/meios.
Esta redação respeito ao ícone GFVA se preocupa por entreabrir trajetos e perguntas como: outros ícones (Che Guevara, Monalisa) em situações midiáticas similares trazem as mesmas reflexões?, é efetivo controlar ou antecipar a popularidade dos
símbolos? E espera-se contribuir à reverberação das faculdades desta imagem em função do seu arraigo social e geográfico
na contemporaneidade.
De maneira concomitante, esta escrita procura evidenciar o saudável elo de Observador-Meio-Imagem. A careta de Guy Fawkes
sujeita ao indivíduo erige a conceição de Arbitrariedade-Velocidade-(Im)Potência, as pessoas vestem uma imagem com grandes paradigmas históricos a sua vontade. Instantaneamente, a máscara fantasiosa é o rosto real.
REFERÊNCIAS
• Canevacci, M. (1990). Antropologia da comunicação visual. São Paulo: Brasiliense.
• Castells, M. (2001). Obertura: La red es el mensaje. En Castells, M., La galaxia del internet, pp. 15-22. Barcelona: Plaza y
Janés Editores.
•
(2013). Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Rio de Janeiro: Zahar.
• Belting, H. (2007). Antropología de la imagen. Madrid: Katz Editores.
• Levy, P. (1999). Introdução: Dilúvios. En Levy, P., Cibercultura, pp. 11-18. São Paulo: Editora 34.
• Moore, A. y Lloyd, D. (1989). V de Vendetta. Recuperado de https://digishokku.wordpress.com/2017/02/06/alan-moore-davidlloyd-v-de-vendetta-napa-en-pdf/ [acceso: 10/07/2017]
• Parente, A. et al. (2010). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto Alegre:
Sulina.
• Sodré, M. (2006). Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. Rio de Janeiro: Vozes.
• Silver, J., Wachowski A., Wachowski L. (productores) y McTeigue J. (director). (2006). V for Vendetta [cinta cinematográfica].
Estados Unidos, Reino Unido y Alemania: Vertigo, Virtual Studios y Silver Pictures.
CURRÍCULO
Sergio Arley Cáceres Bautista
Bacharel em Letras, Artes e Mediação Cultural da Universidade Federal da Integração Latino-americana (2015). Estudante do
Mestrado em Comunicação da Universidade Estadual de Londrina.
Dirce Vasconcellos Lopes
Graduada em Turismo pela Universidade Federal do Paraná (1981). Mestre em Comunicação Social pela Université Catholique
de Louvain (1984). Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (1991). Possui experiência na área
de Comunicação, atuando nos seguintes temas: Teoria da Comunicação, Estética da Comunicação e Antropologia Visual.

778

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL
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RESUMO
Este trabalho é um recorte provindo de minha pesquisa de mestrado em Arte e Cultura Visual, em que realizo uma investigação
em torno das temáticas culturais indígenas na Escola Municipal Benedito Soares de Castro, situada em Goiânia, Brasil. Nesse
contexto ouvi com frequência a pergunta “Índio come gente?”, um questionamento que também esteve presente em minha
própria trajetória pessoal como mulher indígena e que marcou meu percurso subjetivo e acadêmico. O objetivo deste trabalho
é suscitar uma reflexão sobre alguns dos estereótipos que essa pergunta carrega em si mesma. Pretendo contribuir para
uma possível desconstrução desses estereótipos, bem como para reinventar as imagens e as representações sobre mulheres
indígenas no contexto da sociedade brasileira. Concluo o artigo com uma reflexão acerca da Educação da Cultura Visual, analisando alguns dos aspectos de minha pesquisa de campo e procurando entender como minha identidade indígena se relaciona
e se entrecruza com minha formação e prática enquanto estudante, pesquisadora e professora de artes.
Palavras-chave: mulher indígena, pesquisa de campo, estereótipos, Educação da Cultura Visual.
1. INTRODUÇÃO
Este texto tem por base minha pesquisa de campo, que aconteceu na Escola Municipal de Tempo Integral Benedito Soares de
Castro, Goiânia (Brasil), durante o mestrado (2017). Em 2013, comecei a trabalhar nessa escola, como professora substituta.
A professora de teatro Aline Viera entrou em contato comigo no início do ano. Após a colação de grau, fiquei responsável pela
oficina de pintura. Esse contrato se estendeu até o final de 2014. Foi nessa escola o meu primeiro encontro com os estudantes
do ciclo I do Ensino Fundamental. Até então, só havia trabalhado no ensino a partir da quinta série, no ensino médio e no ensino
para jovens e adultos, na Rede Estadual. Nessa experiência pude descobrir em mim um encantamento por trabalhar com crianças pequenas. Durante esse tempo em que estive nessa escola percebia que conseguia estabelecer uma relação de confiança
com eles. Desenvolvi um projeto sobre pintura corporal indígena, onde toda escola se demonstrou disponível a experimentar
com as práticas que eu propunha. Entendia então que a aula de pintura era muito desejada por eles.
Quando comecei a planejar meu trabalho de campo, entrei em contato com o professor de artes desta escola, Audnã Abreu
Silva. Apresentei meu interesse em desenvolver minha pesquisa de campo com a turma C do ciclo I e minha proposta de ação
pedagógica. Enquanto eu passava por todos os trâmites do comitê de ética e aguardava a aprovação da secretária de educação
para realizar a pesquisa na escola, o professor Audnã foi conversando com os estudantes sobre minha chegada a escola. Quando cheguei à sala de aula, poucas crianças dessa turma me conheciam, pois eu estive distante por dois anos. A coordenação
achou interessante que minha pesquisa acontecesse com estudantes que ainda não tivessem tido contato comigo enquanto
professora, para que tanto eles, assim como eu, tivessem uma nova experiência.
A pesquisa de campo no mestrado (mestrado que está em andamento) teve como ação pedagógica um projeto sobre as
culturas indígenas, onde levei algumas perguntas iniciais para refletir sobre minha formação docente em construção. Esta
etapa da pesquisa foi realizada com os estudantes do ciclo I, turma C, com idade de 7 a 9 anos. Nossa conversa partiu dessas
perguntas: “O que você sabe sobre cultura indígena?”; “Você gostaria de aprender sobre cultura indígena?”; e “Onde se aprende
sobre cultura indígena?”. Essas perguntas foram formuladas com intenção de dialogar e refletir sobre a questão norteadora da
pesquisa de mestrado, a saber: como minha identidade indígena vem afetando minha formação e prática enquanto estudante
e professora de artes? No desenvolvimento da pesquisa também surgiram perguntas por parte dos estudantes, uma delas
motivadora para este artigo: “índio come gente?”.
Começo relatando minha experiência no campo, explorando algumas de minhas impressões em sala de aula. Discuto e aprofundo a reflexão sobre os estereótipos, apresentando a noção de estereótipos pela autora Martinez (2010): “Estereótipo como
sendo generalizações, ou pressupostos, que as pessoas fazem sobre as características ou comportamentos de grupos sociais
específicos ou tipos de indivíduos. O estereótipo é geralmente imposto, segundo as características externas, tais como a aparência (cabelos, olhos, pele), roupas, condição financeira, comportamentos, cultura, sexualidade, sendo estas classificações
(rotulagens) nem sempre positivas que podem muitas vezes causar certos impactos negativos nas pessoas”. Em um segundo
momento, busco trazer uma contribuição no sentido de reinventar as imagens e as representações sobre mulheres indígenas
no contexto da sociedade brasileira. Concluo com uma reflexão acerca da Educação da Cultura Visual, analisando alguns
aspectos da pesquisa de campo, refletindo sobre como minha identidade indígena se relaciona e se entrecruza com minha
formação e prática enquanto estudante, pesquisadora e professora de artes.
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2. PERGUNTAS QUE SURGEM EM CAMPO DE PESQUISA E NA VIDA
Figura 1: Pesquisa de campo. Fonte: arquivo próprio

Quando escrevi meu pré-projeto de mestrado, apontei algumas perguntas estimuladoras para realização da pesquisa: “Índio
existe?”, “Índio mata?”. Elas afetaram-me diretamente durante todo o meu percurso pessoal, inclusive algumas vezes vindas
de crianças tão pequenas durante minha experiência como professora.
Durante o trabalho empírico com a Turma C a pergunta “índio como gente?” apareceu assim (dirigida a mim): “Pedro: - Tia, é
verdade que alguns índios comem pessoas? Eu perguntei só pra provar pra certa pessoa aqui [indicando ao colega do lado]
que você não comia gente”.
Não fiquei surpresa com a pergunta, pois já estou um tanto habituada com ela, e cada vez que ela me aparece me comporto
de forma diferente, dependendo da situação. Naquele momento o que me surpreendeu não foi a pergunta em si, mas como
um grupo de crianças precisava de comprovação que eu não comia gente. Essa pergunta veio acompanhada com muitos
risos; é tão absurda que até as crianças riem na hora de fazê-la. Percebo, quando ouço as crianças falando, que até elas
acham isso pouco provável, mas também existe fortemente essa dúvida, se índio come gente. Nessa situação com a pouca experiência que tenho em sala de aula com crianças dessa idade, noto que a pergunta “índio come gente?” não é uma
intenção de me distanciar deles, ou me colocar como uma pessoa que está provocando risco aos estudantes, levando em
consideração que foi mais de uma criança que estava com essa dúvida. Constato que é uma curiosidade grande imaginar
que tem uma professora que come gente; eles com sorrisos e piadas esperam ansiosos pela resposta. Por mais que as
crianças não façam ideia de onde vem essa pergunta, elas apenas a reproduzem. Fico muito curiosa de como essa pergunta
chega até as crianças.
Maria Cândido Marcos, pesquisadora indígena do povo Terena, diz: “Os estereótipos são as manifestações das mais antigas
em nossa cultura, pois estão nos contos de fadas, nas narrativas populares e na medida em que ela vem sendo repetida
ao longo dos tempos se tornam frases feitas e vem ao nosso primeiro pensamento” (Marcos, 2012). Existe um imaginário
– construído por meios como a TV, histórias das famílias, livros didáticos, etc. – que traz essa dúvida. Pois é com essa pergunta que se coloca o indígena em lugar distante, animalesco e selvagem. Shohat e Stam (2006: 270) afirmam: “A questão
crucial em torno dos estereótipos e distorções está relacionada ao fato de que grupos historicamente marginalizados não
têm controle sobre sua própria representação. A compreensão profunda desse processo exige uma análise abrangente das
instituições que criam e distribuem textos midiáticos, assim como de suas plateias. Que histórias são contadas? Por quem?
Como elas são produzidas, disseminadas, recebidas? Quais são os mecanismos estruturais da indústria cinematográfica e
dos meios de comunicações?”.
Hoje parte da minha família mora na aldeia Amanaim – Ilha do Surubim, no município de Coari, Amazonas; e outra parte mora
em Manaus. Uma tia que mora na capital trouxe-me seu relato dizendo que não gosta de ser chamada de “índia”; que, em uma
situação de trabalho no porto da cidade, uma pessoa tratou-a como “índia” e ela ficou muito chateada. Recebeu as palavras
como ofensa, pois se sentiu tratada como selvagem. Os problemas com os estereótipos e os preconceitos com os povos indígenas levou parte da minha família a não utilizar o sobrenome indígena Anaquiri. À medida que filhos foram nascendo, esse
sobrenome foi sendo retirado. Eu sou uma das filhas que não tem esse sobrenome. Abri um processo judicial para ter direito de
ter esse sobrenome no meu registro de nascimento. Assino quando posso, em lista de presença, no e-mail e onde percebo ter
liberdade para isso. Apenas os parentes mais velhos têm esse sobrenome, como o nosso atual cacique Victor Gomes Anaquiri
do povo Kambeba.
Esses estereótipos trazem problemas reais, como transparece na fala do professor indígena Makuxi (2013): “Atualmente trabalho como professor em uma escola indígena, e quando pela primeira vez que encontrei a minha turma me alegrei, eram
crianças de não mais que nove anos de idade. Mas minha alegria foi cortada quando fiz a primeira pergunta “Quem de vocês
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são índios?”, eis que todos calaram e direcionei então a pergunta a cada um, e a resposta foi negativa. O fato de que essas
crianças se recusaram a ser autodenominarem índio não é por outro motivo se não o estereótipo causado pelos usos frequentes da imagem distorcida dos índios nos grandes meios de comunicação, assim como também nos livros didáticos circulados
dentro das escolas indígenas”.
Em conversa com outras mulheres indígenas, ouço muitos relatos de suas experiências com falas e perguntas preconceituosas. Uma pesquisadora indígena que mora na Aldeia Vertical no Rio de Janeiro me trouxe o seguinte relado: “Um dia eu fui
fazer uma fala na Caixa Cultural e um homem foi o primeiro a fazer pergunta, ele era professor de história, a pergunta dele foi
se índio usa camisinha. Na hora eu não me dei conta, só achei uma pergunta muito idiota. Mas a mediadora da mesa pegou
o microfone antes de qualquer indígena falasse, éramos três, a mediadora perguntou para ele: ‘é assim que você faz quando
conhece uma pessoa? Pergunta se ela usa camisinha? E olhou para gente e falou: eu, como mediadora, falo que vocês não
precisam responder essa pergunta’” (comunicação pessoal).
Minhas experiências e esses relatos fazem-me pensar na urgência de discutir sobre os estereótipos, isto é, de como as imagens preconceituosas e idealizadas ocorrem com grande frequência nas relações cotidianas e afetam de forma negativa as
vidas dos povos indígenas no Brasil. Neste ensaio, mais especificamente, estou interessada em destacar os estereótipos que
se desdobram em torno das mulheres indígenas, um objetivo que está evidentemente relacionado às minhas próprias vivências
enquanto mulher, indígena, professora e acadêmica. Recentemente fui ao salão de beleza, uma senhora que estava ao meu
lado perguntou se eu era indígena; respondi que sim. Então ela se sentiu muito à vontade para dizer o que é bom ou ruim para
um indígena na cidade, afirmando que “não é bom o índio ficar na cidade sem fazer nada”, pontuando o problema com o alcoolismo, que índio é acostumado a ficar no mato e que quando vem para a cidade vira alcoólatra. Eu perguntei o que ela fazia na
cidade e respondeu: “É diferente!”. Que a situação dela como aposentada era diferente. Eu disse que o problema do alcoolismo
não é exclusividade dos indígenas, que na cidade existem muitas pessoas alcoolistas que não são indígenas. Pontuei ainda
que eu, sendo uma mulher indígena, também consumo bebidas alcoólicas e não tenho nenhum problema com isso. Já me calei
muitas vezes nessas situações, outras saí de perto. Mas esta pesquisa de mestrado tem-me estimulado a me disponibilizar
cada vez mais para esse difícil diálogo.
Percebo como as perguntas são diferentes. O que uma criança de oito anos de idade apresenta como curiosidade com a
minha presença em sala de aula, é uma dúvida. Ela está disponível para ouvir minhas respostas e dialogar. Essas perguntas também partem de uma visão estereotipada, mas são perguntas e dúvidas que sinalizam curiosidade que podem ser
utilizadas, de uma forma aberta, à uma revisão geral que sirva num esforço positivo de mudança, através da apresentação
de outras imagens alternativas sobre quem sejam as populações e as mulheres indígenas no Brasil. Tratando-se de um
contexto pedagógico, essas possibilidades de revisão e reinvenção das imagens dos grupos e das mulheres indígenas se
apresenta mais ainda como uma potencialidade possível de a ser explorada através da educação e da construção de outras
imagens, na invenção de uma cultura visual mais múltipla e diversa, nutrida em contexto escolar em um diálogo possível
entre educadores e estudantes.
Já as declarações da mulher que encontrei no salão de beleza afirmam, uma forma intrusiva e arrogante, os modos pelos
quais os indígenas deveriam estar ou não habitando os contextos urbanos das grandes cidades, sem levar em consideração o que nós - e naquele caso específico, eu, uma mulher indígena interagindo com ela - temos a falar sobre nossas
próprias vivências e sobre nossos próprios modos de habitar e estar nas cidades. Nesse exercício aqui proposto quero
destacar que não tenho intenção de representar todas as mulheres indígenas, pois as especificidades são variadas. Quero
falar do espaço que tenho ocupado no mundo, trazendo minhas próprias experiências e os relatos que me afetam nesse
percurso.
3. QUAL A RELEVÂNCIA DE TRAZER ESSES ESTEREÓTIPOS PARA UMA DISCUSSÃO ACADÊMICA?
É meu desejo que essa discussão aconteça dentro da academia, trazendo minha subjetividade com a tentativa de desconstruir
estereótipos sobre a mulher indígena. Escrever sobre resistência cotidiana não é nada fácil para mim, mas me sinto responsável em usar essa oportunidade para que no futuro outras mulheres indígenas possam também ocupar o espaço acadêmico
com suas narrativas. É angustiante relembrar todas as vezes que essas minhas subjetividades foram e são engolidas por uma
“imagem” que é projetada sobre a mulher indígena. É nessa angústia e com essa responsabilidade que sigo escrevendo sobre
minhas subjetividades e identidades.
Pode-se perguntar pelo interesse ou importância de pesquisar minha própria trajetória. Acredito que narrativas como a minha
precisam ter lugar de fala. De acordo com Haraway (1995/1988: 33) “A única forma de se encontrar uma posição mais ampla é
estando-se em algum lugar particular”. Neste trabalho, refiro-me ao lugar da mulher indígena – falando por ela mesma acerca
de seus interesses e aspectos de suas vivências. No decorrer da história, há pouca representação desse lugar de fala - o de
mulher indígena. As narrativas sobre os indígenas foram feitas por quem? Para quem foram idealizadas? Servem a quais interesses? As narrativas existentes sobre os indígenas representam que povos, etnias e comunidades indígenas? Quem são as
mulheres indígenas que contam e narram seus próprios percursos e em quais contextos? As experiências desse lugar de fala
têm sido frequentemente ignoradas ou descritas de modos equivocados, em muitos lugares de artes (museus, livros didático,
etc.) e na escola, por exemplo (Barrett, 2014: 56).
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Figura 2: Iracema (1881), óleo de José Maria de Medeiros

Jagodzinski (2005: 670), trazendo uma reflexão sobre o fetichismo e a busca por autenticidade, observa que o “Outro”1 é tomado como exótico, levando justamente à reprodução de estereótipos. Percebo muitas vezes como os povos indígenas são
representados em livros didáticos como um espetáculo para a sociedade. Por que o interesse nesse espetáculo? Espera-se
ou imagina-se uma cultura primitivista, original, ritualista, selvagem, antropofágica, dentre outros estereótipos. Lembro que
nos livros didáticos que estudei na escola (das raras vezes que se falava de povos indígenas), assim como na internet e outros
meios de comunicação, retrata-se comumente a mulher indígena nua ou seminua, com longos cabelos, em lugar paradisíaco,
sendo erotizada. Uma dessas representações estereotipadas está presente no quadro de José Maria de Medeiros (Figura 2),
no qual observamos uma pintura de uma mulher indígena, romantizada, indefesa. Esse tipo de imagem se estende até os dias
de hoje. Além disso, são poucas as pessoas que se interessam de forma genuína sobre os massacres que os povos indígenas
brasileiros passaram e passam, por sua luta pelas demarcações de seus territórios, pelos espaços que começam a ocupar
dentro das universidades, e pelo movimento de organização política para acessarem direitos básicos no acesso aos serviços
de saúde e educação, por exemplo.
Figura 3: Cotidiano. Fonte: arquivo próprio

É com imagens do meu cotidiano (Figura 3) que apresento os vários espaços que ocupo, os quais me fazem pensar sobre
como essas identidades são construídas de acordo com as relações que estabeleço socialmente (Hall, 2003). Há muitas subjetividades e identidades que uma mulher indígena pode vir a ter, diferentemente do que os estereótipos sugerem. Na Figura
3, por exemplo, faço referência a mim como estudante na universidade desenvolvendo uma intervenção artística, intitulada
“Música por um fio”, onde o expectador colocava um fone de ouvido e ouvia a música que desejasse. Como professora contratada da Rede Municipal em Goiânia ministrando uma aula, com o tema sobre o carnaval, projeto desenvolvido com nome
“Carna protesto”, pois estávamos passando por um momento de manifestações dos professores. Como artista realizando a
performance “Que memórias me atravessam?” no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, ocupando um espaço público,
onde pude projetar essas imagens do cotidiano no meu corpo, enquanto fazia uma pintura corporal indígena, exatamente para
mostrar quantas possibilidades de experiências uma mulher indígena pode ter. Em outro fragmento dessa mesma imagem
estou em casa comemorando meu aniversário com pessoas queridas e íntimas, no lugar onde vivo e, por fim, apresento meu
registro geral de identificação brasileira, esse documento de confecção compulsória que parece sugerir e nos colocar em pé de

1. “Outro”, aqui, quer dizer aquele(a) que não está em lugar de privilégio na sociedade; por exemplo, que não é do sexo masculino, branco, com descendência
europeia, heterossexual (HEARTNEY, 2002, p. 65).
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igualdade em termos sociais. Apresento essas imagens em diferentes contextos, para guiar o leitor das muitas experiências
que eu mulher indígena posso vir ter e já tive em minha trajetória buscando assim apresentar aquilo que “nos passa, o que nos
acontece, o que nos toca” (Bondiá, 2002: 21). Apoio-me ainda em Scott (1998: 301) para sustentar teoricamente a importância
da visibilidade da experiência, pois com ela nos constituímos sujeitos que veem e atuam no mundo.
Frequentemente sou questionada no meu meio de convívio sobre a minha identidade indígena. A título de ilustração, muitas
vezes me perguntaram se sou índia de verdade. Ouço piadas por ter mechas azuis no cabelo. Não se espera encontrar uma
mulher indígena no meio da cidade de Goiânia como professora. Quando digo às pessoas que venho do Amazonas, é-lhes um
alívio, pois imaginam que pelo menos haveria de ter vindo de um “lugar” de índios. Às vezes me perguntam se meus familiares
que moram no Amazonas são “civilizados”, se eles usam roupas, se falam português, se a aldeia é “bonita”, e ainda que adorariam conhecer uma aldeia indígena para descansar a cabeça. Fica claro esse desejo de espetáculo quando Jagodzinski (2005,
p. 670) traz o exemplo da visitação que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, onde um ônibus aberto leva pessoas brancas
e ricas para fotografar a “beleza” das classes menos favorecidas. É latente o desejo pelo exótico, pelo puro, pelo índio nu,
pelo “preto favelado”, mas como um espetáculo, no qual se pode fotografar e mostrar a “beleza” desse povo (e com os povos
indígenas não é diferente).
Enquanto professora indígena, preciso posicionar-me politicamente dentro da escola em relação à identidade e cultura indígena. Essa atitude pode servir para registrar e denunciar os preconceitos explícitos e velados que nós indígenas passamos
e enfrentamos cotidianamente. Tais preconceitos se revelam, dentre outras coisas, na pouca presença no espaço escolar de
estudos sobre culturas indígenas e na superficialidade desses estudos.
É nessa pesquisa que encontro espaço para dialogar sobre minha identidade e meu percurso acadêmico, profissional e
pessoal. É com a escrita de mim que reflito sobre as muitas vezes que me silenciei e percebo como nesse percurso de
escrita a metodologia autobiográfica vem contribuindo para meu posicionamento. Conforme Souza (2008: 44), “Tomar a
escrita de si como um caminho para o conhecimento, numa perspectiva hermenêutica, não se reduz a uma tarefa técnica
ou mecânica. O pensar em si, falar de si e escrever sobre si emergem em um contexto intelectual de valorização da subjetividade e das experiências privadas”. A partir dessa pesquisa de mestrado, tenho como intenção refletir de que modo
esses estereótipos estruturados por uma sociedade dominante podem ser desconstruídos, com as minhas experiências
como sujeito atuante no mundo.
Cabe mencionar que a esta pesquisa pode contribuir para refletir sobre o modo como a Faculdade de Artes Visuais da UFG, no
processo de formação do curso de licenciatura, me auxiliou a pensar a relação da docência com a minha história e construção
identitária. Rabelo (2009: 172), ao falar do papel do professor mediador, ressalta que: “O professor não é só um trabalhador
na sociedade, ele pode ser um formador de opiniões e um instigador de discussões. Dessa forma, a sua tomada de posição
interfere não só na sua vida, mas na própria formação da sociedade. Por isso, exaltamos a necessidade de que ele tenha conscientização na sua atuação/escolha profissional e objetivamos incitar a integração das perspectivas individuais e sociais na
análise dos relatos”.
O papel e as decisões do(a) professor(a) em sala de aula podem influenciar a sociedade; por exemplo, se ele(a) questiona
narrativas apresentadas, possibilita aos alunos que comessem a pensar do por que muitas vezes só encontramos pessoas brancas nas revistas que chegam à escola. Recordo-me de uma atividade realizada em minha aula, em que pedi aos
alunos que fizessem um painel com pessoas negras, para falar sobre o dia da consciência negra; nesse contexto uma das
alunas me disse que estava com dificuldade de encontrar pessoas negras para construir o painel. Então surgiu a pergunta: por que não existem mais pessoas negras representadas nas revistas? Penso que um dos papéis dos professores é
justamente o de instigar perguntas sobre por que algumas narrativas são apresentadas frequentemente e outras não. A
partir dos estudos autobiográficos, percebe-se a importância ter consciência da sua história e de suas responsabilidades
na sociedade.
Figura 4: Arissana Pataxó, “Mikay”, 2009, escultura de cerâmica, 60 cm
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Essas são algumas questões motivadoras para esse texto. E as perguntas que seguem comigo depois dessas experiências
são: por que muitas pessoas se sentem confortáveis em fazer essas perguntas? Por que algumas pessoas se sentem no direito
de decidir como devemos ser (e aqui no caso, me refiro aos grupos e mulheres indígenas) ou o que é bom ou ruim para a gente?
A artista e professora indígena Arissana Pataxó apresenta em sua escultura a pergunta “O que é ser índio pra você?”. Essa obra
me fortalece nos lugares de resistência que ocupo diariamente enquanto mulher indígena, seja na aldeia ou fora dela.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DE QUE FORMA MINHA IDENTIDADE INDÍGENA TEM INFLUENCIADO A MINHA FORMAÇÃO
DOCENTE?
É a partir da Educação da Cultura Visual que analiso o meu trabalho empírico, levando em consideração acontecimentos
recorrentes e singulares. Neste artigo apresentei essas perguntas que foram recorrentes: Índio come gente? Índio rouba?
Índio existe? Índio mata? Na esteira dessas perguntas aproveito para também para analisar, nesse último trecho do trabalho,
um áudio que recebi da Turma C enquanto participada do Acampamento Terra Livre em Brasília, em 2017. Procuro com isso
pensar de que forma minha identidade indígena tem influenciado na minha formação docente, como eu aprendo e ensino a
partir dessas perguntas.
Durante a graduação em licenciatura em Artes Visuais e na pós-graduação em Arte e Cultura Visual, ambas na Universidade
Federal de Goiás (UFG), tenho tido contato com a Educação da Cultura Visual. Essa abordagem é transdisciplinar, dinâmica
e tem como intenção explorar imagens e visualidades (Nascimento, 2011: 210). Ela não está relacionada apenas com as
imagens, mas também com as visualidades. Como afirma Sérvio (2014: 199): “Os processos que constroem as visualidades que se manifestam como práticas da cultura visual resultam de aprendizados durante o curso de nossa vida social.
Portanto, pensar o contexto histórico e o local no qual estamos inseridos como parte de um universo cultural torna-se
indispensável para qualquer análise que almeje aprofundar-se na compreensão de experiências visuais”. Visualidades vão
além da visão e da imagem, tratando-se de experiências e interpretações visuais. Erinaldo Nascimento afirma que: “Educação da Cultura Visual é a problematização das interpretações desencadeadas pela interação com as imagens. Analisar as
interpretações que fazemos das interpretações disseminadas a partir da interação com as imagens é o que presumo ser a
maior colaboração da Educação da Cultura Visual para o processo investigativo e educacional” (Nascimento, 2011: 213).
Essa abordagem auxilia-me a questionar as imagens apresentadas sobre as mulheres indígenas e assim aproveitar para apresentar minhas próprias imagens, para questionar os lugares em que essas imagens aparecem ou não, e de que forma aparecem
dentro e fora da escola (Figura 5).
Figura 5: Foto; Tainara Mendes. Pesquisa de campo. Fonte: arquivo próprio

As perguntas que chegam até mim no espaço escolar fazem-me questionar quais são as imagens que chegam aos estudantes sobre a cultura indígena. Com intenção de refletir sobre essas imagens, levei para a sala de aula, durante a pesquisa de campo, fotos impressas de crianças indígenas do povo Tapirapé, que o pesquisador Vandimar Marques Damas
me disponibilizou – fotos de crianças brincando, com o celular na mão, para poder aproximar as crianças da Turma C das
crianças indígenas (Figura 6). Rafael Coxine, estudante indígena do curso de jornalismo, pertencente ao povo Iny - do
Estado de Goiás, amigo que estava presente durante a pesquisa de campo ajudando-me com os registros fotográficos e
levou também um álbum de família (Figura 7). Eu também trouxe imagens do meu estágio supervisionado, que realizei
com as mulheres indígenas A’uwê Uptabi, durante a graduação (Figura 8), além de imagens do meu cotidiano, como a de
quando eu colei grau (Figura 9). Distribuí as fotos para a turma, para que todos os alunos pudessem vê-las. Essas imagens
resultaram em um painel dentro da escola (Figura 5). Também assistimos aos filmes dos Cineastas Indígenas para jovens
e crianças, do projeto Vídeos nas Aldeias: Marangmotxingmo Mirang das crianças Ikpeng para o mundo; e No tempo do verão
com crianças Ashaninka.
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Como diz Cunha: “Estudos da Cultura Visual vêm tencionando, discutindo, propondo como ferramenta analítica para pensarmos a vida contemporânea, a visualidade e a potência das imagens na constituição das formas de saber, poder, reconhecer e
formular ‘realidades’ ” (Cunha, 2016: 58).
Figura 6: Foto: Vandimar Marques Dantas, 2016
Figura 7: Foto: Álbum de família de Rafael Coxine

Figura 8: Estagio supervisionado, 2012. Fonte: arquivo próprio
Figura 9: Cotidiano. Fonte: arquivo próprio, 2013

Naquele contexto conversei com as crianças sobre aquelas imagens. Procurei dessa forma contribuir para desmistificar um
pouco a ideia de que os povos indígenas estavam e estão distantes da vida daquelas crianças, no desafio de estabelecer relações que fizessem sentido para os estudantes. Comecei perguntando: o que os indígenas comem? Os estudantes da turma C
responderam: milho, mandioca, peixe, banana, açaí, farinha tapioca, etc. Percebemos que todos aqueles alimentos citados já
haviam sido oferecidos como lanche na escola, e também como alimentação na casa das crianças. Outras perguntas foram,
por exemplo: Indígena usa celular? (Figura 6); Todos os indígenas vivem nus? (Figuras 6-9)
Finalizo esse artigo com algumas conclusões iniciais, com o proposito de responder a pergunta norteadora desta pesquisa:
como minha identidade indígena vem afetando minha formação e prática enquanto estudante e professora de artes?
O processo de escrita, que a mim é muito difícil, tem-me colocado diante de escolhas sobre o que e sobre como escrevo sobre
essas vivências e como me posiciono enquanto estudante, pesquisadora e professora ao longo dessas reflexões. Percebo que
a escrita é um exercício que muito contribui nessa formação, pois é também nesse momento que estruturo as ideias. Atento-me para as palavras de Bondiá (2002: 20-21), quando diz que: “as palavras produzem sentido, criam realidades e, às vezes,
funcionam como potentes mecanismos de subjetivação”. É no exercício da escrita que consigo organizar as experiências
autobiográficas e da pesquisa empírica.
É em parte com a escrita que vou criando minhas realidades e posicionamentos como uma professora pesquisadora reflexiva, a partir das formas como me posiciono diante da pesquisa e com os colaboradores desta investigação (Tourinho, 2014).
Tourinho e Martins (2013: 65) destacam que: “As experiências que vivenciamos no trabalho de campo vão ganhando forma e
concretude na maneira como interpretamos e narramos os dados que produzimos”.
Nessa construção docente percebo que minha identidade indígena está diretamente ligada à minha formação docente e posicionamento em sala de aula. Quando chego ao espaço escolar, me apresento como indígena. Essa apresentação logo de início
já me traz várias perguntas: de onde eu venho, onde minha família mora, de que forma eu vivo na cidade de Goiânia, e como
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eu cheguei até aqui. Essas curiosidades vão estabelecendo relações às vezes mais próximas, outras nem tanto. Mas tenho observado que essa identidade indígena me “autoriza” a desenvolver minhas aulas com um olhar voltado para a cultura indígena.
Após ter realizado minha pesquisa de campo, me despedi da escola com o compromisso de voltar após a qualificação do mestrado, para montar uma exposição dos materiais que foram produzidos durante a pesquisa, como desenhos, fotos e vídeos.
Distante da escola há mais de dois meses, enquanto participava do Acampamento Terra Livre em Brasília, em movimento e
mobilização pela demarcação de terras indígenas, recebi o áudio da Turma C no dia 27 de abril de 2017, me pondo a ouvir esse
material sonoro com grande curiosidade e afeto quando tive a primeira chance: “Oi Mirna, bom dia, é a professora Cida aqui da
turma C, nos todos estamos preocupados com o que aconteceu ontem em Brasília, e os meninos querem, alguns, dar um recadinho
para você, tá bom? Beijo. Oi tia Mirna, aqui é a Sara, da turma C, nós estamos querendo saber… nós sabemos que, o povo de Brasília
tacaram bomba em cima dos índios, porque assim ó, a senhora e os índios foram lá para ver… para justificar os seus direitos e nós
da turma C queremos saber se a senhora está bem, se não machucou ninguém aí e nos esperamos que, isso, que os índios tenham
esse direito, e aqui é da turma C. Oi tia Mirna, aqui é o Pedro da turma C, eu fiquei sabendo assim, que houve um conflito aí em
Brasília, que jogaram bomba aí, eu fiquei preocupado. Eu quero saber se a senhora está bem, se a senhora não se machucou. Eu
estou falando isso em nome da turma C. Aqui é o… de novo, repetindo, aqui é o Pedro e essa mensagem vem da turma C.
O motivo dos alunos estarem preocupados comigo se dava porque no primeiro dia do Movimento Terra Livre, que se realizara
em 25 de julho de 2017, os indígenas de vários lugares do país se organizaram e decidiram ir até o Congresso Nacional manifestar-se em favor da demarcação de terras indígenas. Embora minha intenção não seja aqui me aprofundar na descrição desse evento, a realização dessa mobilização demonstra e se evidencia como um reflexo de questões e reinvindicações indígenas
necessárias, históricas e urgentes; a realização dessa mobilização acaba nos informando bastante sobre o momento atual pelo
qual passa o país e sobre os modos pelos quais as comunidades indígenas estão sendo tratadas em âmbito nacional. Basta
dizer que as imagens estereotipadas e o histórico de descaso governamental contribuem muito para o tipo de recepção que a
mobilização ganhou ao longo de sua realização em Brasília: os manifestantes foram recebidos com gás lacrimogênio, spray
de pimenta e balas de borracha. Muitas pessoas passaram mal e foram feridas, algumas tiveram que ser socorridas. Essas
notícias correram o país, sendo amplamente noticiadas por diversos canais televisivos nacionais e internacionais.
Quando recebi esse áudio, não pude ouvi-lo, pois, minha internet móvel, no celular, não estava funcionando direito naquele
momento. Respondi à professora Cida que eu estava em Brasília e que ouviria o áudio quando retornasse a Goiânia. O primeiro
sentimento ao ouvir foi emoção e agradecimento pela preocupação. No decorrer dos dias posteriores fui refletir sobre os possíveis motivos dos estudantes da Turma C, juntamente e com auxílio da professora Cida, terem enviado aquele áudio e de que
forma esse material sonoro influenciaria minha pesquisa. Comecei a pensar sobre onde termina e onde começa meu trabalho
de campo, se é que podemos definir claramente onde essas fronteiras se estabelecem, se é que se estabelecem realmente. Tal
como apontam outros pesquisadores, “o trabalho do campo transborda, não temos domínio de que forma ele pode reverberar.
Por mais que planejamos cada dia, cada ação sob as orientações do professor supervisor desta ação pedagógica, ela tem uma
força a qual não podemos ter controle”. Pois “não há um chão firme, um fundamento anterior, único e estável do qual se possa
vigiar, criticar, autorizar ou negar o que é pensado e dito” (Veiga-Neto, 2012: 274). O trabalho empírico, que não tem um chão
firme, trouxe-me reflexões sobre como essa resposta em forma de áudio contribuiu para meu processo de construção como
uma professora reflexiva e crítica e de como podemos efetivamente modificar as imagens e as percepções sociais sobre as
comunidades e sobre as mulheres indígenas, contribuindo para um gradual processo de reinvenção, isto é, de construção de
novas representações mais adequadas, consonantes com compromissos pessoais e coletivos em busca de transformações
sociais mais duradoras.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar a possibilidade de um ensino de arte que considere outros modos de conceber as práticas artísticas para além de referências hegemônicas, incluindo visualidades locais/regionais. Entendo que existem outros
repertórios imagéticos, outros sistemas de significados em diferentes contextos histórico-geográfico-culturais que demandam
modos específicos de ver e ser visto em âmbitos “não hegemônicos”. A partir de uma perspectiva crítica é possível perceber
como discursos de inclusão cultural se situam e operam, muitas vezes, confirmando e deixando de problematizar dinâmicas
de pensamento e comportamento culturais.
Palavras-chave: Cultura visual. Ensino de arte. Visualidade local. Inclusão cultural.
1. INTRODUÇÃO
Ao escutar uma entrevista1 na rádio Difusora de Macapá com R. Peixe2 (1931-2004, artista que marcou uma geração de pintores da segunda metade do século XX no estado do Amapá), lhe foi perguntado quais os mestres que o influenciaram na arte.
Sua resposta foi surpreendente: o seu principal mestre era a natureza. Para o artista, pintar a natureza era como um desbravamento, ele aprendia algo novo. Paisagista e colorista, R. Peixe falava com propriedade não tanto pela sua vasta experiência
pictórica, mas pela imersão na ambiência orgânica da Amazônia. Cenários, modos e práticas culturais eram traduzidos em
suas telas a partir da sua vivência cotidiana, destacando-o como um dos principais expoentes da visualidade amazônica.
Ao construir este ensaio, coincidentemente, pude revisitar essa frase no mesmo local onde a escutei pela primeira vez. Reflito
sobre o que me levou a guardar esta resposta na caixinha da minha memória como algo valioso, mais do que uma joia, uma
espécie de mapa que poderia me levar a muitas descobertas. A partir dessa perspectiva, procuro na rota das discussões do
ensino de arte, qual o lugar para a arte produzida localmente? Que representações tratam/abordam a Amazônia na arte ou na
escola? Essas representações são reconhecidas por quem (quem vê)? Quem se reconhece nelas (quem é visto)? Em que momento os conteúdos do ensino de arte ministrados em escolas localizadas na Amazônia, abrem-se para estudar as visualidades locais? Caso essas temáticas locais sejam abordadas, questiono sob quais referências estético-culturais elas são vistas?
2. ARTE PELA ENTRADA PRINCIPAL DO ENSINO
Tradicionalmente as escolas europeias e estadunidenses construíram narrativas hegemônicas da arte para o ocidente. Revoluções e processos por independência política do século XVIII, eclodiram um espírito de liberdade naqueles cidadãos que lutavam
por uma identidade que os representasse como heróis e soberanos. Tais referências visuais se tornaram ideologias válidas emolduradas pelo culto à erudição, configurando um sistema de arte ocidental de certo modo restrito a um raio de antigas coleções de
museus, galerias tradicionais operantes no mercado e o ensino de arte nas academias e posteriormente nas escolas.
No século XX, apesar de algumas mudanças de impacto em relação aos movimentos estéticos de vanguarda e outras tendências
críticas de natureza pedagógica que marcaram época e quebraram paradigmas, pouco nos distanciamos dos padrões euro-americanos de lastro imagético-cultural e da hegemonia epistemológica no ensino de arte. Aspectos de natureza multicultural e outros
pontos que questionam os modos “universais” de conceber arte, correriam o risco de ficar alijados daquilo que ficou estabelecido
definido como qualidade e validade estética passando a fazer parte de categorias como o “outro” e o “exótico”.
2.1. Cultura pela porta dos fundos
Reconhecer, de maneira unilateral, que vivemos em sociedades heterogêneas em termos de origem étnica, geográfica, religiosa, língua – culturas que formam outras culturas – não é suficiente para uma perspectiva crítica da educação. Um desafio para
o ensino de arte contemporânea é mapear e problematizar narrativas centralizadoras, discutir suas implicações e entrecruzamentos culturais como, por exemplo, o multiculturalismo. Incluir o viés multicultural como questão do dia, na sala de aula,
não deixa de ser um grito de grupos historicamente silenciados, deslocados e invisibilizados. Muito das imagens/artefatos
1. A entrevista ocorreu no final da década de 1990 por ocasião de uma viagem com meus pais, ao terreno rural da família, localizado no Rio Carapanatuba,
margem esquerda do Rio Amazonas, a 27Km da Capital Macapá-AP.
2. Raimundo Braga de Almeida, natural do Rio Grande do Norte, se instalou e fez história no Amapá. Sua versatilidade nas artes plásticas se estende desde
restaurador de imagens sacras à carnavalesco, passando por idealizador e mestre instrutor da Escola de Artes Candido Portinari (atual Centro Profissionalizante em Artes Visuais, instituição de âmbito público do Estado do Amapá).
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presentes nos estudos estéticos carregam ou revelam essas visualidades e seus enunciados. Tratar conteúdos culturais nas
aulas de arte é uma oportunidade para discutir outras formas e modos de conceber o ensino, analisando as práticas culturais
do olhar que constituem e orientam, em grande parte, o pensamento estéticos e comportamentos sociais contemporâneos.
Viver em sociedade, de maneira coletiva, requer a apreensão de códigos socialmente constituídos. Códigos linguísticos que
enraizaram-se como parte dos adubos do ensino formal fecundando significados que foram regados a partir de concepções
ocidentalizadas. A permanência desses padrões, entre eles os estéticos, está sedimentada no (in)consciente das sociedades,
por mais líquidas que elas aparentem ser. Nesse sentido podemos dizer que a subjetividade é um processo de grande esforço
pessoal que pode propiciar a expressão e a liberdade criativa dos sujeitos.
Novas práticas culturais surgem como irrupções na sociedade a todo tempo e em todo lugar aproximando diferentes seguimentos sociais que encharcam-se uns nos outros. Para os estudos da cultura visual o olhar vagante, desnudado abre-se como
possibilidade de um outro olhar: autônomo sobre si, sobre o outro e com o meio. Assim, a subjetividade se deixa aflorar pela
experiência de vida pessoal relacionando-se com o mundo e com outras subjetividades, formando as relações intersubjetivas.
Os estudos da cultura visual reivindicam um deslocamento do olhar em relação ao ensino de arte. Uma contribuição que vem
à tona como contraponto às narrativas hegemônicas, seus esquematismos, disciplinas e abordagens metodológicas ainda
vigentes na história da arte, na leitura de imagem e na visão de artistas. Os estudos da cultura visual consideram esse campo
amplo, multifocal ao tratar imagens, artefatos e outras representações visuais como mediadoras de significados e de nós
mesmos, práticas culturais do mundo e sobre o mundo.
A noção de visualidade “enfatiza o sentido cultural de todo olhar ao mesmo tempo em que subjetiva a operação cultural
do olhar. Isso supõe que todo olhar – e ao dar conta do que olhamos – está impregnado de marcas culturais e biográficas”
(Hernandez, 2011: p.33). Essa noção oferece a possibilidade não somente falar do que está fora de nós, mas, daquilo que nos
traspassa, nossas impressões num determinado tempo, lugar e cultura.
Dentre as várias frentes de atuação, a cultura visual funciona como uma espécie de guarda-chuva ao abordar arte/artefatos como
imagens do passado ou do presente, afim de analisá-las como interface daquele sujeito que vê e se vê narrado, ou seja, perceber
o que o sujeito focaliza ao ver e onde o sujeito é colocado pelo discurso do que se vê. A ideia é pensar de forma crítica o momento
histórico atual e revisar os olhares sobre o passado construído pelas representações visuais. Este guarda-chuva, para Hernandez
(2011), se posiciona em torno da dualidade “olhar-dizer”, na tentativa de mensurar o grau de proximidade e compreensão da imagem à palavra ou vice-versa, “com a ilusão de que o dizer dá conta do que vemos, quando, na realidade, sempre vemos mais do que
dizemos ver” (Hernández, 2011: p.34). A compreensão da imagem passa por mim como parte da experiência que me permite viver.
Outra forma de avaliação diz respeito aos meios tecnológicos tão presentes em nosso tempo, capazes de afetar os modos de
vermos a nós e o mundo. Nós “não vemos o que queremos ver, mas sim aquilo que nos fazem ver” é o que declara Hernández
(2011: p.34), se referindo aos olhares disciplinados, que normalizam e regulam não somente o olhar mas quem olha. O autor
utiliza a metáfora do espelho da Branca de Neve que ao invés de refletir a imagem, revela apenas aquilo que quer dizer que se
vê. Os meios tecnológicos em sua acessibilidade podem servir como dispositivos de formação e conformação ideológica e ao
mesmo tempo, através deles, se “descobre o que somos e o que devemos ser”. Nesse sentido, o objetivo da cultura visual é
propor deslocamentos do olhar e do lugar de quem vê para outros focos (Hernández, 2011: p.35-36).
O deslocamento de foco sugerido por Hernández (2011), visa desalinhar-se das perspectivas imóveis e fechadas de interpretação sobre arte e cultura com a expectativa de educar sujeitos capazes de visualizar criticamente as narrativas. Ao procurar
saber, no ano de 1993, como andava a educação das artes nos EUA após a DBAE (Disciplined Based Art Education) uma tendência de ensino de grande influência no mundo, Hernández encontrou críticas a uma prática hegemônica que reproduzia uma
determinada visão de arte ocidental. Resultava numa rigidez de estratégia de ensino, reduzindo o processo de aprendizagem a
um jogo de perguntas e respostas, atividades práticas derivavam à maneira dos artistas e das obras em questão gerando um
sentido restrito de interpretação.
A cultura visual não tem como foco somente objetos de arte, mas estratégias de ensino que pedagogicamente possibilitem a
diversidade de aprendizagens. A experiência possibilita outros pontos de visão capazes de mobilizar compreensões, de “favorecer a mudança de posicionamento dos sujeitos de maneira que passem a construir-se de receptores ou leitores a visualizadores críticos” (Hernandez: 2011, p.38), que ao interpretar imagens se vejam (identidade) e vejam o mundo.
O enfoque construcionista na educação possibilita uma trama de problematizações ao construir relações entre conhecimentos
e experiências questionando, por exemplo, o que sabemos e o que é válido saber. De acordo com essa perspectiva podemos
dizer, em sintonia com Hernández, que o papel da arte na escola é subverter o “dever ser” das artes. Esse posicionamento
sugeres questões como: “o que é que vemos ou sentimos”? “o que uma imagem/objeto/artefato diz de nós?”, ou ainda, “o que
tal coisa tem a ver conosco?”. No cruzamento de outras histórias com as nossas próprias é possível construir outras formas
de diálogo que não nos excluam e nem nos deixe subordinados ao não saber.
As estratégias disciplinares pautadas visualmente em binarismos adequam-se a um comodismo mais do que costumeiro, direcionam-nos aos modelos do ideal e verdadeiro em arte, desembocando numa espécie de hierarquia de qualidade e validade
artística. O sistema binário tratado pela história da arte tem como um dos principais fios condutores os conteúdos de arte
educação que, em certa medida reforçaram, nas escolas do Ocidente, a cultura hegemônica euro-americana. (Jagodzinski,
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2005: p.665-666). Mas o que se percebe é que somente das culturas euro-americanas se conseguiu esse grande feito, ou
seja, o modernismo caracteriza-se como primor estético civilizatório de versatilidade artística, mesmo quando, esses artistas
usurpam elementos não-ocidentais.
À luz do século XX reforçou-se uma tendência de classificação das obras produzidas a dois polos: modernismo x tradicionalismo, universal x local, evolução x primitivo, individual x coletivo. Essas abordagens eram tratadas dessa maneira por historiadores da arte, por curadores de museus, galeristas etc. Uma distinção não isonômica e hierarquizada das produções artísticas
que privilegia o branco euro-americano possuidor de criatividade individual do outro “étnico” de caráter local, detentor de
representatividade típica de uma nação ou grupo. Privilegia, também, uma história erudita do Ocidente e uma história popular,
tradicional ou tribal, pouco desenvolvida.
Além disso, percebe-se uma unilateralidade cultural quando poderia haver um intercambio com artistas europeus que se apropriaram, por exemplo, do “primitivismo” ou do tribal nas produções modernistas. É sofisticado para a arte ocidental “voltar” às
sociedades “primitivas” e se apropriar de artefatos culturais como as máscaras africanas utilizadas por Picasso e Modigliani.
Mas não é “autêntico” para as culturas do “Outro” produzir atualizadas formas estéticas (Jagodzinski, 2005: p.667-668). O
discurso hegemônico produz um desequilíbrio nas múltiplas manifestações culturais, reduzindo a estereótipo as formas de
representatividade e reproduzindo uma lógica essencialista do “outro”.
2.2. É possível uma estética crítica do “outro” ou da “diferença”?
A inserção dos conteúdos multiculturalistas na educação escolar das nações do Ocidente, é uma luta, não por acaso, das “minorias” étnicos-raciais. Reconhecer a diversidade cultural no currículo é uma tentativa de assumir lacunas históricas e déficit
de conhecimento em relação as diferentes culturas que sustentaram grande parte das potências ocidentais. Entretanto, na
prática, pouca condição é dada para uma análise crítica e as discussões resumem-se a “adicionar” a temática do “diferente”
como um cumprimento do politicamente correto.
Ao tratar o cultural como um “adicionar” superficial de conteúdos, há o risco de simplificar/reduzir a questão cultural a uma
mera representação. O “diferente” já era tradicionalmente exposto nas coleções dos museus de arte sob a ótica do colonizador.
O que se pretende com esses assuntos é não cair na armadilha que repete os mesmos modos de representar o “outro”, buscando problematizar a história e situações que omitem a representação de grupos minoritários.
A cultura visual nos ajuda a provocar questões sobre a arte e sobre as narrativas que ela constrói, a começar pelos museus e
a necessidade de perceber/situar a subjetividade histórica: para quem foi feito? Para quem existe? Quem é representado nas
obras? Quem está narrando? E ouvindo? Mais do que as dimensões materiais ou formais, as obras dizem dos significados
atribuídos a quem as vê. Desse modo, as questões provocativas nos ajudam a revisar o papel político das exposições em
museus (especialmente os acervos de belas artes): os critérios de seleção de algumas obras e não de outras, o que dizem de
suas intencionalidades dominantes. Um exercício importante é deslocar nosso olhar e verificar nosso posicionamento diante
da obra em exposição, ou seja, questionar tais objetos. (Barrett, 2014: p.57).
Nesse contexto, o ensino de arte deveria exercer um papel reflexivo e crítico (Jagodzinski, 2005) criando e problematizando
maneiras de trabalhar o pluralismo cultural sem cair nos ‘generalismos’ e disfarces por vezes enunciados pela cultura hegemônica. Esse discurso, com frequência é apresentado como postura “politicamente correta” em relação às questões pluriculturais
inseridas no debate. No entanto, essa postura, nada mais é que uma fina veladura cobrindo a hegemonia cultural.
A falta de uma abordagem educacional que reconheça a complexidade multicultural dissolve a densa reflexividade do assunto
por estreitos ralos binários: por um lado a forte tendência da globalização acarreta um impacto significativo à homogeneização
das identidades e, por outro, essa mesma força (do capitalismo) desperta, em grupos não ocidentalizados, posicionamentos
cada vez mais radicais e inflexíveis quanto reivindicação de identidades culturais próprias. (Jagodzinski, 2005: p.662). É importante ressaltar que ambas as posturas se configuram como antidemocráticas e não nos permitem viver o hibridismo cultural.
A compreensão que se tem da possível inserção do multiculturalismo na arte educação configura-se baseada no princípio de
“acrescentar” (Jagodzinski, 2005: p. 663). No Brasil, tais conteúdos culturais são acrescentados por força de Leis - 10.639/03
e 11.645/08 - que tratam da inclusão da história das culturas africana e indígena na escola. Um discurso que pretende reconhecer a “diferença” mais pelo viés da acomodação/constatação do que pela incomodação. A incomodação é algo que instiga
a problematizar o conteúdo da diversidade cultural em suas especificidades e implicações. Mas o que se vê na prática é a
acomodação do conteúdo na “tabela” do currículo escolar.
Essa postura sobre a arte e sua validade ainda paira no inconsciente de professores como uma ameaça a autenticidade (Jagodzinski, 2005: p.665). Essa condição cria uma série de tipificações e rótulos para falar do “outro” como algo que precisa
ser preservado e conservado, uma forma estereotipada de falar da cultura e da arte de sociedades nativas e tradicionais que
validam um discurso de identidade do “outro”.
2.3. Visualidade (como funciona esse conceito?)
A cultura visual funciona como uma espécie de pedra no sapato das teorias tradicionais da arte. Os estudos da cultura visual
operam, metodologicamente, como uma revisão, uma segunda vista que se faz necessária para discutir teorias da arte que não
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acompanham novas práticas culturais. É um processo questionador daquilo que esteve sempre presente nas abordagens artísticas, porém, fora das confrontações do ensino de arte, como: “originalidade, autoria, recepção, representação, intenção do artista,
linguagem visual centrada no formal, contexto de produção, de expressão, a criança como artista e, de maneira especial, o relato
salvador da educação pela arte” (Hernandez, 2011: p.43). Para além desses pontos estudados quase isoladamente, a cultura visual considera as práticas artísticas como interligadas a práticas discursivas, ou seja, que têm seus efeitos impregnados no cultural.
A cultura visual compreende a arte como campo visual em expansão tratando a visualidade com interesse investigativo, inquirindo como as imagens são construídas e articuladas culturalmente. Um processo educacional que possibilita aprendizagens
significativas deve considerar outras narrativas em diálogo com aquelas que são predominantes. A educação da cultura visual
aciona modos culturais de ver que se expandem para além das abordagens tradicionais e não se detém no sentido de se
contrapor ou questionar práticas institucionalizadas. Considera e estimula as “políticas de subjetividade” por meio das quais
muito se aprende sobre outras práticas de visualização.
As propostas pedagógicas construídas a partir de processos de indagação e da experiência descortinam cenários políticos a
ponto de revelar nossos modos de ser e viver culturalmente. As visualidades contribuem para ampliar os sentidos dos alunos
no ensino das artes visuais, pois, confrontam imagens carregadas de significados culturais. São estratégias que possibilitam
aprendizagens pelo caminho da pesquisa e da descoberta.
Os efeitos da confrontação discursiva é a tomada de consciência crítica frente a contextualização histórica que se apresenta.
No século XIX, de acordo com Hernández (2011: p.44), a função da escola era reforçar identidades nacionais e reproduzir
classes sociais. Mas uma poética educativa pode criar uma nova narrativa para a escola ao relacionar fenômenos visuais às
suas funções de produção, distribuição e recepção. Essa abordagem educativa crítica desvela das relações de poder sobre os
quais o conhecimento se assentou.
Analisar as visualidades vigentes pressupõe reconhecer um olhar naturalizado frente às práticas culturais como uma maneira
de pensar os fenômenos, as ideias, o ‘outro’, o mundo, contribuindo para criar outras modalidades, alternativas de interpretação. Nesse sentido, a “deslocalização do olhar” e o “reposicionamento dos sujeitos” surge como uma proposta que considera
a educação da cultura visual não como fim, mas, “como meio de reinventar-se como sujeitos críticos frente a sua realidade
circundante (Hernández, 2011: p.46-47).
2.4. O que dizer das visualidades amazônicas?
Mais do que uma confrontação diante dos paradigmas dominantes da arte, a preocupação educativa deve partir das operações
sobre o local onde se vive e atua. É no cenário geográfico-histórico-cultural que devo perceber e problematizar as visualidades,
mas sempre com um olhar de estranhamento sobre o naturalizado.
A representação da natureza e de costumes culturais são características estético-formais recorrentes nas produções das artes
visuais do Estado do Amapá. Há uma profusão de elementos imagéticos que se ramifica numa riqueza simbólica consolidada
e pujante. Trago para a essa roda de debate algumas produções artísticas que compõem as visualidades amazônicas. Mas,
também me questiono por que esse repertório imagético, com significativa influência estético-social na região Norte brasileira,
é ignorada e considerada fora dos eixos hegemônicos da arte?
Considero pertinente compreender por que as obras de R. Peixe (assim como de outros tantos artistas influentes no Amapá e
na Amazônia) não são conhecidas, não estão nos livros de história da arte, nos museus e galerias? Quem dita esses critérios,
avalia a qualidade e a validade dessas produções?
Ao relacionar o local ao contexto educacional, não se observa comumente o interesse por esse tipo de produção estética. Uma
constatação surpreendente está no fato de que os programas curriculares não incluem a produção local como conteúdo no ensino de arte. Penso eu, se não para exaltá-la, ao menos para compreendê-la… Mas, por que, afinal, os professores não incluem,
esse conteúdo no ementário disciplinar? Algumas representações amazônicas persistem como produção artística, possuem
consistência estética e poderia ter o status de artefato cultural.
Em 1982, Chapman anunciava nos EUA, que boa parte do ensino de arte nas escolas e em programas de formação de professores sofriam de uma negligencia generalizada ao não desenvolver um ensino consistente em termos estéticos, metafóricos
ou funcionais. Sua análise resultou numa preocupação cultural, não menos agravante, ao declarar em tom de denúncia que
“é como se muito da nossa própria cultura fosse território alienígena para os professores de arte – território que eles foram
incapazes de entender através de conceitos sobre arte que eles têm aprendido” (Chapman apud Tavin, 2008: p.16-17).
Pior do que um território alienígena seria a apatia de potenciais exploradores. A falta de experiência é a indiferença com o mundo que os cerca. Neste sentido a experiência estética ganha atenção porque se relaciona com a vida, com seu ciclo dinâmico
no cotidiano. Para Dewey (2010) a arte compõe esteticamente os valores da vida, predispõe da estreita interação com o meio
que ele denomina experiência: “A experiência, na medida em que é experiência, consiste na acentuação da vitalidade. Em vez
de significar um encerrar-se em sentimentos e sensações privados, significa uma troca ativa e alerta com o mundo; em seu
auge, significa uma interpenetração completa entre o eu e o mundo dos objetos e acontecimentos” (Dewey, 2010: p. 83). Pela
reflexão a partir de nossos próprios contextos é necessário perceber o posicionamento de nossas práticas em relação ao global. Minhas reflexões não são direcionadas a aspectos estético-formais, mas partem de uma abordagem cultural. Não tenho a
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pretensão de fazer juízo de valor artístico, de referendar métodos tipicamente formalistas que reforçam relações binárias entre
‘alta’ e ‘baixa cultura’. Denominações estereotipadas como, arte autêntica, tradicional, convencional, paisagem, arte popular,
decoração, artesanato, arte marginal, arte periférica, exótico, estética selvagem e várias outras, são modos diferentes de falar
da mesma coisa, ou seja, de estigmas artísticos como algo distante e inacessível.
Nem todos os artistas vivem de um passado cristalizado. São muitos aqueles que tem um olhar para o cotidiano, para a circunstância, que se preocupam sobre temas que emergem da experiência, do modo como vivemos. R. Peixe falava da natureza como
sua mestra porque aprendia com olhos despretensiosos, reconhecendo os momentos e a vida presente. Baudelaire utilizou a
metáfora do flâneur, do observador fugidio como uma espécie de “pintor de costume”, observando e traçando as linhas de uma
paisagem por meio de imagens que traduziam suas próprias impressões ao mesmo tempo em que abriam possibilidades de tradução para o espectador. (Baudelaire, 1996: p. 12-29). É de grande valia para a educação fomentar a força vital que se traduz como
experiência, como vida. Nos dias de hoje a arte pela arte não faz mais sentido em termos formais nem filosóficos. Interpretá-la
pressupõe articula-la com o contexto cultural, com o ambiente social e político onde ela produzida, circulada e é recebida.
Mas, seria possível manter, em tempos globalizados, culturas puras ou não contaminadas? Canclini (2005: p. 201) afirma que
o hibridismo é inevitável diante dos efeitos da era global. Ele explica que “novas formas de hibridização entre o tradicional
e o moderno, o culto e o popular, entre músicas e imagens de culturas distantes nos tornam a todos sujeitos interculturais”.
Chapman argumenta que o híbrido constitui a própria imagem do sujeito com outros sujeitos: “nossa auto-imagem é formada,
em parte, através da inter-relação visível com o eu dos outros” (Chapman apud Tavin, 2008: p.16).
Eis uma questão que, ao tratar de narrativas não hegemônicas, se apresenta na esteira dos fatos: como o olhar local é construído? Nesse aspecto não há estranheza sobre como o sujeito ocidentalizado vê o “outro” (sujeito periférico), mas é instigante
estudar/investigar como o “outro” vê a si mesmo em seu local e em relação ao seu próprio contexto. A advertência de Chapman
nada mais é do que uma problematização da produção artística local, questionando porque tal produção não é valorizada e que
critérios são utilizados para não validar esses processos.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para incluir e valorizar culturas periféricas e suas múltiplas hibridações, a educação da cultura visual surge como alternativa,
como um ponto de vista que se abre a outros olhares e críticas em busca de um ensino de arte que valorize o sujeito, o ‘outro’,
a experiência e a vida.
São muitos os “repertórios” do conhecimento, inúmeras as “tradições” e múltiplas as diferentes formas de “consciência”.
Porém, historicamente, apenas alguns modos de representação obtiveram reconhecimento institucional. Embora outras tradições continuem existindo ao lado das culturas dominantes, pouco ou quase nada se sabe sobre elas, sobre suas produções
e seus regimes estéticos.
Alternativas metodológicas e conceituais devem ser consideradas um caminho para pensar o ensino de arte e as práticas
artísticas de maneira rizomática, como uma modalidade de conhecimento que se ancora em perspectivas inter, trans, multidisciplinares. De acordo com essa perspectiva, o ensino de arte deve explorar e discutir problemas que sejam do interesse
dos estudantes, da escola e da comunidade, construindo experiências e conhecimento por meio dos quais eles possam tomar
decisões sobre si mesmos, em diálogo com os outros e com o mundo. Esse processo pode explorar narrativas e criar estratégias que levem alunos e professores a indagar, a aprender com o estranhamento, a ‘desnaturalizar’ práticas pedagógicas e
intensificar convivências com o “diferente”.
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RESUMEN
Este artigo é parte de uma pesquisa de Mestrado, realizada no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade
Federal de Pelotas/ Rio Grande do Sul, que através da experiência estética propõe gerar momentos de reflexão sobre a formação docente em Artes Visuais na contemporaneidade. O estudo objetiva analisar a prática mediativa em arte como sendo a
base para o desenvolvimento da ação-reflexiva durante o processo formativo de futuros arte-educadores. Tendo como base a
concepção do professor como “catador da cultura visual” de Hernández (2007), compreendendo a ressignificação do espaço
e das imagens produzidas pelos estudantes quanto ao tema (formação inicial em Artes Visuais Licenciatura/ UFPel). Para
abordar a experiência estética fundamenta-se em Merleau-Ponty (1990, 1992, 1999), a concepção de professor reflexivo de
Schön (2000) e o conceito de mediação segundo Martins (2005, 2012). Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo e se
dá por meio de pesquisa-ação. A pesquisa apresenta-se por meio de duas etapas: as oficinas de “Diálogo e proposições” e a
Exposição “Reflexus”, ambas permitiram uma análise mais aprofundada da relevância deste tema para o Ensino da Arte em
nível superior na contemporaneidade.
Palabras clave: Formação de arte-educadores; mediação artística; reflexão; experiência estética.
1. INTRODUÇÃO
Este estudo está sendo desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas na Linha de
Pesquisa “Educação Estética e Ensino da Arte”, objetiva compreender a mediação, como potencializadora de trocas, durante o
processo de formação inicial docente em Artes Visuais. Esta pesquisa parte do conceito de mediação abrangendo o processo
reflexivo, que se dá através da experiência estética. Aborda-se a experiência estética a partir da fenomenologia de Merleau-Ponty (1990), com sua concepção de corpo-próprio pelo qual se constituí a percepção sensível do sujeito. A percepção sensível é o modo como absorvermos o mundo ao nosso redor por meio dos sentidos e do pensar. Ao ativarmos nossa percepção
podemos externalizá-la, considerando a expressão de cada indivíduo uma possibilidade de visualidade, através da expressão
poética. Desse modo, juntamente ao processo perceptivo dos discentes estimula-se a ação mediativa para um melhor entendimento de sua formação individual como futuro arte-educador e coletiva tendo como amplitude o Curso. Tendo como fonte
o sentido de mediador nos estudos de Martins (2005): “ (…) o papel do mediador é importante para (…) ampliar a leitura e
compreensão do mundo e da cultura. Capaz também de abrir diálogos internos, enriquecidos pela socialização dos saberes e
das perspectivas pessoais e culturais de cada produtor/fruidor/aprendiz. ” (MARTINS, 2005: 17). Por meio do fazer artístico,
busca-se desenvolver o processo reflexivo dos estudantes para uma formação mais coerente em relação ao perfil profissional
como arte-educadores. Assim como Schön (2000) propõe, trata-se da ação-reflexiva no sentido de que esses futuros docentes
possam pensar sobre seu perfil profissional e desse modo, se percebam como agentes ativos na sua formação (ou, ação de
formar). Nesse sentido, como, aborda Merleau-Ponty (1990) o desenvolvimento de uma “atitude frente ao mundo”. Para desenvolver esta atitude no grupo a pesquisa se efetivou em duas etapas complementares: as oficinas de “Diálogo e proposições”
que foram sete encontros com os formandos de 2016 no Curso de Artes Visuais Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas e a Exposição “Reflexus: A formação docente em Artes Visuais” realizada em março de 2017 como resultado da produção
artística dos discentes nas oficinas.
2. METODOLOGIA
O estudo parte de uma abordagem qualitativa através de pesquisa-ação tendo como público-alvo acadêmicos do Curso de
Artes Visuais modalidade Licenciatura da Universidade Federal de Pelotas. Os dados coletados envolvem a compreensão
de um grupo e suas problemáticas formativas não objetivando a representatividade numérica. Para a realização do trabalho
compreende-se as seguintes etapas: análise do grupo durante as observações no Estágio Docente do Mestrado, levantamento
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do problema de pesquisa com diagnóstico prévio, planejamento das oficinas de mediação/ proposição artística, realização de
uma exposição coletiva e análise de dados. Servem como base para essa discussão sobre o Ensino da Arte em nível superior,
uma coletânea de dados obtidos por meio de registros fotográficos, diário de bordo, produção de material artístico, gravações
de áudio e questionários/ entrevistas. Através desta análise busca-se compreender a relevância da prática reflexiva durante a
formação de futuros arte-educadores.
3. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÕES
Hernández (2007) argumenta em seu livro “Catadores da Cultura Visual” sobre a importância de repensarmos as narrativas
que formam as atividades educativas, tendo em vista uma educação que está em crise ele aborda que para haver a mudança
devemos atentar em alguns pontos como: todas as concepções e práticas pedagógicas podem e devem ser questionadas;
o ambiente de aprendizagem para se tornar “interessante” deve ser um espaço de questionamentos, desafios e confrontos;
ao invés da homogeneização em que repetimos apenas uma resposta a educação deve prezar a pluralidade; e a relação
docente/ discente deve ser recíproca, pois o educando passa a ser um participante ativo e o docente não é mais visto como
o centro de todo conhecimento. (HERNÁNDEZ, 2007: 15-16). O projeto leva em conta estes aspectos para despertar a ação
reflexiva nos estudantes, convidando-os para uma posição mais atenta frente a sua formação buscando proporcionar espaços de reflexão sobre o processo educativo que os constituiu. Ambas etapas da pesquisa surgem através do sentido de
mediação como sendo a “ (…) disponibilidade para o encontro com o outro (…) para abrir brechas de acesso ao seu pensar/
sentir, levando-o a tecer diálogos internos que possam gerar ampliações, inquietações e novas relações. ” (MARTINS, 2005:
16). A mediação como “troca, diálogo, encontro”, como aborda Martins (2005), permitiu durante a pesquisa o enriquecimento do processo reflexivo junto aos discentes. Nesse sentido que a abertura para o diálogo durante as etapas do projeto,
se deu de forma mais coletiva e partiu de maior interação dos sujeitos que puderam estabelecer contato entre si de modo
mais cooperativo através da sensibilização pela arte. Essa experiência de dialogar e estabelecer trocas, modificou a forma
como eles concebiam sua graduação. Nos encontros eles eram os protagonistas das ações estabeleciam a mediação e se
permitiram falar sobre seus medos, angústias e incertezas, isto possibilitou entender as ações deste projeto como uma
experiência perceptiva: “Uma educação pensada a cada dia em conjunto com sujeitos em permanente transição rumo
ao incerto e ao desconhecido e para os quais aprender de outras maneiras pode tornar-se uma experiência apaixonante.”
(HERNÁNDEZ, 2007: 17).
No primeiro momento foram realizadas com os discentes do último semestre de Artes Visuais Licenciatura de 2016, as
“Oficinas de Diálogo e proposições” ao todo com sete encontros para discutir sobre sua formação. Cada atividade foi elaborada para que os estudantes pudessem expressar suas percepções, para tanto, realizamos no princípio de cada encontro
uma breve sessão de “brainstorminging”1 sobre conceitos da área de arte-educação, levantamento de questões pertinentes
sobre o tema para que houvesse rodas de conversa no grupo, práticas artísticas com a temática… Nesse sentido, a mediação não ficou restrita apenas a minha figura de pesquisadora no grupo. Mas o conceito se integrou nas ações geradas, de
modo que os discentes atuaram como mediadores durante os diálogos ao: questionar posicionamentos dos colegas, expor
novas perspectivas, proporcionar o diálogo entre o grupo e o diálogo interno, interligar ideias, confrontar ideias, entrecruzar
percepções, estimular novas interpretações, alargar a percepção… Diferentes pontos de vistas entre os integrantes do grupo
acabam enriquecendo o diálogo e pondo em questão outras perspectivas sobre o tema estudado.
Figura 1: Mediação com novelo de lã. Atividade 1.

Fonte: fotografia da autora, 23 de agosto de 2016.

Nesta atividade, após uma breve análise de seu histórico escolar cursado, os discentes iriam comentar em grupo sobre as
seguintes questões: Quais as disciplinas cursadas que mais gostastes? Quais as disciplinas cursadas que não gostas? Ex1. O termo em inglês significa “tempestade cerebral”, é uma técnica de dinâmica de grupo para estimular a criatividade, como explica: “Em uma sessão de
brainstorminging, os participantes são incentivados a expressar todas as ideias que puderem pensar (…)”. (BUCHELE, 2017: 71)
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plique os motivos. Para mediar estes diálogos, utilizamos a linha de lã como interligação entre pontos comuns dos participantes frente ao que se identificavam nas falas dos colegas. Lançada a pergunta, tendo um primeiro discente respondido a
linha era repassada para outro integrante que possuía alguma relação comum a resposta anterior, no final ficamos envoltos
pelo emaranhado que esta trama se propôs. Com esta prática, nota-se que os discentes se sentiram mais dispostos para
expressar suas percepções, conseguiram integrar nas falas os colegas, além de proporcionar uma experiência corporal diferente que é a ideia da trama como conexões. Durante este processo de “despertar” a ação mediativa foi capaz de ampliar
as visões dos discentes para que estivessem através da experiência estética mais atentos, sensíveis, acolhedores dessas
percepções distintas. Nesse aspecto é fundamental como ponto de partida a disponibilidade dos discentes para estabelecer essa experiência, ou mesmo, como denomina Merleau-Ponty o “estado de abertura” de cada um do grupo para perceber
o mundo de modo mais ativo. Tendo essa abertura para efetivar a experiência, começaram a surgir uma diversidade de
pensamentos durante as conversar que proporcionou a todos compreender o contexto da formação com maior clareza.
Gerar esses momentos de contato possibilitou preparar os estudantes para a multiplicidade de significações que cada um
atribuía para sua formação e os conceitos imbricados nela. Como argumenta Martins (2005) o processo mediativo permite
essa maior interação de percepções: “A mediação (…) enriquece na troca de pontos de vista de cada um no seu grupo, acrescidos de outros trazidos por teóricos e estudiosos, que podemos apresentar, rompendo com preconceitos estereotipados,
ampliando conhecimentos e partindo para novas problematizações. A socialização destes pontos de vista, são, portanto,
imprescindíveis para a ampliação da compreensão da arte, ultrapassando o perigo de colocar na voz do mediador (monitor,
professor ou teórico) a interpretação que poderia ser colocada como única e correta.” (MARTINS, 2005: 17).
Através do exercício de ouvir o outro e integrá-lo, podemos enriquecer nossa forma de experienciar o redor, portanto as
atividades não tinham o objetivo de reduzir as visões em apenas uma interpretação. Assim trata Aguirre (2011) sendo a
Arte como: “(…) algo que nos permite transmutarmo-nos em ‘outro’. Acho que esta ideia é muito interessante para qualquer
educador que trabalhe com cultura visual, porque este âmbito da cultura humana está repleto de situações e artefatos capazes de gerar essa mudança de olhar com respeito à qual se pode propor o mundo como algo a se construir. ” (AGUIRRE,
2011: 95). O diferencial do projeto foi justamente garantir espaço para que todos pudessem expressar suas inquietações. O
diálogo, assim desenvolvido, permitiu vivenciar os meandros da formação através da arte, preparou o grupo para o exercício
de percepção do redor e possibilitou reinventar a forma como viam alguns assuntos sobre o que experienciaram no decorrer
do Curso.
Durante as conversas o grupo também reviveu suas memórias formativas nos mais diversos aspectos, tanto as relacionadas com a instituição como também as experiências de vida anteriores à graduação em Artes Visuais Licenciatura. Quando
se compartilham as vivências é possível que os outros integrantes do grupo estabeleçam conexões com as suas próprias
memórias e isto gera reflexões sobre o tema de modo mais ativo. Dentre os pontos de conversa surgiam: lembranças de
aulas que lhes mudaram a forma de ver o mundo, situações problemáticas vividas em sala de aula com alguns professores ou colegas, dificuldades tidas em algumas disciplinas em específico, problemas quanto ao aspecto profissional ao se
compreender como professor, medos quanto a ideia de professor como produtor de arte, confusões em relação a alguns
termos específicos da arte-educação, deficiências que notaram no decorrer da formação no Curso… Assim apresentaram
essas percepções internas que nunca haviam partilhado antes e puderam ter contato com outras indagações, o que gerou
novas maneiras de se compreender como futuro arte-educador. Esta ativação só foi possível através do processo reflexivo
e de mediação dos sujeitos proporcionado pela análise de sua formação. Hernández apresenta esse movimento de gerar
experiências artísticas e reflexivas, através da expressão “cultura visual” como um novo rumo da arte-educação: “Uma
consequência deste reposicionamento em relação a diferentes práticas educativas (…) nos leva a propor a necessidade de
ajudar (…) aos educadores, a irem mais além da tradicional obsessão por ensinar a ver e a promover experiências artísticas.
(…) nossa finalidade educativa deveria ser a de facilitar experiências reflexivas críticas. Experiências que permitam aos
estudantes (…) terem a compreensão de como as imagens influem em seus pensamentos, em suas ações e sentimentos,
bem como a refletir sobre suas identidades e contextos sócio históricos. ” (HERNÁNDEZ, 2007: 25).
Através da prática artística proporcionada pelo pensar reflexivo e geradora de novas reflexões, adquire-se o sentido para:
as escolhas durante a graduação, para o Curso, para as aulas que se teve… ou seja, cada vivência tida no Curso passa a
ter um sentido mais abrangente da formação desse sujeito e na forma como passará a perceber o seu redor. Como futuro
profissional nota- se a necessidade de repensar as práticas educativas que teve contato na graduação, buscar aspectos
que lhes instigaram mais na área de estudo, compreender seu perfil como educador, analisar as falhas e apontar possíveis
melhoras. Trata-se de um movimento crítico e de um posicionamento mais atento para o que se vive. O pensamento crítico,
como explica Schön (2000), permite “(…) reestruturar as estratégias de ação, as compreensões dos fenômenos ou as formas
de conceber os problemas.” (SCHÖN, 2000: 33). Nesse sentido, não somos mais sujeitos passivos para os quais as coisas já
são dadas e por si só aceitamos. A atitude filosófica da reflexão, que pode se iniciar pelo ato de pôr em dúvida é naturalmente desenvolver um estado mais atento para o mundo, ou como, aborda Merleau-Ponty o desenvolvimento de uma “atitude
frente ao mundo”. Para provocar um estado de percepção mais ativo nos discentes o estudo teve por objetivo: desenvolver
questões, fazer os discentes levantarem hipóteses, permitir que arrisquem sem medos nas respostas, que exponham suas
dúvidas, que falem sobre as inseguranças, gerar uma atitude de pesquisador sobre ideias antes nunca exploradas… Estas
ações caracterizam uma postura filosófica do sujeito para o que está ao seu redor, no sentido de se estimular um pensamento curioso para o que se vive. Em cada encontro levei para os discentes palavras que podiam instigar a pensarem sobre
sua formação (arte, professor-artista, fruidor, artista) durante essa prática mediativa surgiam em suas falas: medo, angústias internas sobre esses papéis, inquietações sobre os conceitos… assim, observa-se no segundo dia de atividade com o
“brainstorminging” da palavra professor-artista:
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Figura 2: Brainstorminging com a palavra professor-artista. Atividade 2.

Fonte: fotografia da autora, 30 de agosto de 2016.

As percepções dos acadêmicos sobre “professor-artista” inundaram o painel com muitas inquietações próprias de seu percurso no decorrer do Curso. Muitos expuseram como sendo o “grande problema da minha vida”, ou seja, um conceito que para este
sujeito significa muito em sua subjetividade e que se não houvesse momentos para que pudesse expressar sobre isso talvez
isso futuramente reverberasse em sua prática enquanto docente de modo negativo, gerando frustações enquanto profissional
em arte-educação. Os discentes acabam se pondo frente à possibilidade de criação em arte, assim puderam compreender que
mesmo sendo acadêmicos de uma licenciatura também são capazes de proporcionar a reflexão por meio do fazer artístico
com suas próprias percepções sobre o tema. Aspecto que é salientado pelo discente D “(…) nunca pensei em um objeto artístico como resultado de questionamento sobre o que é ‘ser professor’ em Artes Visuais”. (Discente D, Questionário online gerado através do Google formulário, acessado em: http://zip.net/bptLCW, questão 3, 2017). Estas representações artísticas dos
discentes sobre sua formação foram muito expressivas, durante suas falas eles mostravam percepções quanto às escolhas
que tiveram no decurso de sua graduação e puderam traduzir isto através de meios artísticos variados como: escrita, poema,
quadro, pintura, desenho, fotografia, audiovisual, escultura… todas estas imagens eram carregadas de significações para cada
um destes indivíduos e ao ganhar a amplitude de maior público, tanto nas oficinas junto com os colegas quanto na exposição,
ativaram novas formas de compreensão do grupo para tema da pesquisa: “(…) Imagens têm vida cultural e exercem poder psicológico e social sobre os indivíduos. Este é o princípio que fundamenta e orienta a cultura visual. (…).” (MARTINS, 2008: 34).
As perguntas iniciais lançadas em cada atividade provocam para um olhar mais atento sobre si, seu perfil profissional, sobre
o curso e sobre o Ensino da Arte de modo mais amplo. Assim nos fala Martins (2012) sobre a mediação como um “estar entre
muitos”: “(…) ação de mediar (…) nos coloca na posição de quem também há de viver uma experiência, potencializando-a aos
outros, pois a vive com intensidade. Na mediação, entre tantos, estamos atentos às falas, aos silêncios, às trocas de olhares,
ao que é desvelado e velado, aos conceitos e repertórios que ditam os gostos, os modos de pensar, perceber e deixar-se ou não
envolver pelo [con]tato, com a experiência de conviver com a arte. Convívio que nos exige sensibilidade inteligente e inventiva
para pinçar conceitos, puxar fios e conexões, provocar questões, impulsionar para sair das próprias amarras de interpretações reducionistas, lançar desafios, encorajar o levantamento de hipóteses, socializar pontos de vistas diversos, valorizar
as diferenças. ” (MARTINS, 2012: 62). Através do processo de inquietação que a dúvida gera, os discentes conseguem se
expressar melhor. A experiência estética do fazer artístico e do contato com a expressão de outros possibilita o processo de
transformação dos sujeitos. Por meio da arte se entra em contato com outras perspectivas nos levando a pensar sobre nossos
próprios conceitos gerando afetações no indivíduo tanto durante a produção como em sua fruição. Os trabalhos produzidos
pelos discentes refletem sua trajetória no Curso e proporcionam aos fruidores novas percepções: “(…) considero que as representações visuais contribuem, assim como os espelhos, para a constituição de maneiras e modos de ser. As representações
visuais derivam-se e ao mesmo tempo interagem de e com as formas de relação que cada ser humano estabelece, também
com as formas de socialização e aculturação nas quais cada um se encontra imerso desde o nascimento e no decorrer da vida.
Estas formas de relação contribuem para dar sentido a sua maneira de sentir e de pensar, de olhar-se e de olhar, não a partir de
uma posição determinista, mas em constante interação com os outros e com sua capacidade de agenciamento. Uma vez que
as subjetividades são produzidas e transitam de maneiras reflexivas e corporificadas, a relevância das representações visuais
adquire um papel fundamental. ” (HERNÁNDEZ, 2007: 31).
Na segunda etapa do projeto, se deu a Exposição “Reflexus: A formação docente em Artes Visuais” realizada em março de 2017
como resultado da produção artística dos discentes realizadas nas oficinas. Ao total foram sete trabalhos individuais e um coletivo, de modo geral abarcaram a temática da formação docente em Artes Visuais, em diferentes materialidades (vídeo, áudio,
instalação, livro de artista, pintura, proposição artística). Desse modo, o diálogo proposto com a exposição se estendeu a todos
que circularam pelo espaço em contato com as obras. Discentes do Curso de Artes Visuais Bacharelado, puderam conhecer
a visão dos graduandos de Licenciatura por meio do processo de criação artístico oportunizado com o projeto. Durante o período expositivo, atuei como mediadora, no sentido de disponibilizar o diálogo sobre o tema com aqueles que demonstravam
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interesse nas obras. Ao mesmo tempo, em que me dispus no espaço para o registro das ações (por meio, de gravação de vídeo
e áudios, fotografias, diário de bordo) atentava para os fruidores despertos pelos trabalhos.
Figura 3: Estudantes em circulação pelo saguão do Centro de Artes da UFPel em contato com as obras da exposição “Reflexus”.

Fonte: fotografia da autora, 09 de março de 2017.

O espaço expositivo escolhido foi o corredor do segundo andar do Centro de Artes, local onde se localiza o Curso de Artes Visuais
da UFPel nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado. Este ambiente possui uma grande circulação de acadêmicos e também
do corpo docente do Curso, o que permitiu o contato mais abrangente de público para observar a exposição. Tanto aos que passavam apressados pelo lugar envolvido em suas atividades de aula, quanto para aqueles que paravam para espera ou intervalo
de estudo, a exposição pode de alguma forma intervir em sua percepção quanto ao espaço e ao tema ali exposto no projeto. As
imagens apresentadas carregavam o espaço de uma outra identidade. Já não se tratava do corredor de passagem e espera nos
intervalos de aula, mas um local de socializar significações, ressignificar o espaço e as relações entre docentes e discentes. A
expressão visual ali presente mudou a percepção dos sujeitos, abrangendo uma: “(…) diversidade de práticas e interpretações
críticas em torno das relações entre as posições subjetivas e as práticas culturais e sociais do olhar. (…) orienta a reflexão e as
práticas relacionadas a maneiras de ver e de visualizar as representações culturais e, em particular, refiro-me às maneiras subjetivas e intra-subjetivas de ver o mundo e a si mesmo. (HERNÁNDEZ, 2007: 22). Esse espaço alterado através da criação artística e
por meio do processo expressivo levou a abertura de contatos com o outro: “Promover diferentes formas de organização espacial
na sala de aula acolhendo os corpos para interagirem com outros corpos. Deslocando a “aula” para outros espaços, seja o pátio da
escola, seja a praça ao lado, seja um museu. Provocando a conversação, a troca, o encontro de corpos perceptivos que vivifiquem
os órgãos dos sentidos, para que haja uma relação cada vez mais aguda com o mundo. (…) corpos-pesquisadores, corpos-conhecedores, corpos-expressivos instaurando uma potência maior de vida nos processos educacionais. ” (MARTINS, 2012: 37-38).
Figura 4: Jeferson Silveira, Obra Anotações, Fotografia, 2017.

Fonte: fotografia da autora

Nestes momentos de mediação que realizei, os diálogos se estenderam aos professores e acadêmicos do Curso de bacharelado que se mostraram bastante surpresos com a proposta de trabalho dos colegas de licenciatura. Assim como, nesses momentos de trocas, os observadores das obras sentiram-se bastante à vontade para comentar aspectos de sua formação e até
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mesmo se identificavam com alguns pontos abordados na exposição relacionados ao Ensino da Arte. Ou seja, a discussão que
antes envolvia somente os quase formandos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, foi ganhando novos horizontes, novos
olhares e ativando novos sujeitos. O foco central desta mediação, não era “transmitir” informações sobre o que se expôs, mas
possibilitar outro momento de diálogo e estabelecer trocas sobre a temática da pesquisa com aqueles que interagiram. Nesse
sentido as ações basearam-se em gerar estímulos perceptivos nos fruidores que transitavam pelo espaço do Centro de Artes,
apresentar questionamentos em vez de afirmações e fazer surgir o repertório de vivências relacionados ao tema da exposição.
Assim a figura de mediador no projeto ganhou sentido como um provocador da experiência responsável por despertar nos
sujeitos fruidores sentidos críticos em relação ao que vivenciam em sua formação.
Durante as oficinas um dos focos das discussões foi o conceito de mediador, já que alguns discentes não se familiarizavam
com esta figura por: desconhecimento, medo de mediar, inseguranças internas e até mesmo visões equivocadas. Em uma das
atividades, entreguei aos discentes quatro recortes de papel em cada um escrito mediador, professor, artista e fruidor. Depois
pedi para que organizassem visualmente esses papéis de acordo com a forma que os compreendiam tendo como referência
seu processo formativo no Curso. Essa proposta, gerou em um dos integrantes um despertar para sua atuação de arte-educador permeada por esses papéis: “(…) a oficina (…) que se percebem as dificuldades, as frustações e benefícios de ser um
professor, pois quando nos reunimos trocamos experiências importantes, de estágio e outros lugares que algum colega trabalhou ou trabalha. Muitas coisas fui aprender nas oficinas, tais como: eu ser um artista, um mediador e fruidor, pois em minha
concepção, eu era apenas um futuro professor, e foi através dos diálogos muito pertinentes e sinceros que fui me informado
e esclarecendo que minha atividade me torna um artista também. Fiquei muito feliz em ter isso esclarecido, pois tinha aquele
estereótipo de que artista é somente o que desenha bem. Mas ser artista vai além de desenhar bem ou não. ” (Discente A,
Questionário online gerado através do Google formulário, acessado em: http://zip.net/bptLCW, questão 3, 2017).
Na obra referenciada pela figura 4, o discente que antes tinha uma ideia de professor de artes um tanto escassa, passou a
demonstrar outra compreensão não apenas de si, mas do significado da arte-educação na contemporaneidade. Destacar esses
aspectos como possibilidade de integrar um perfil profissional, permitiu aos discentes uma percepção ampliada das capacidades que possuem e que podem se beneficiar como arte-educador para sua futura atuação. O mediador participa ativamente
no processo de experiência estética, pois ele possibilita reflexões, questionamentos ou mesmo a própria situação de diálogo
com o fruidor e a obra/ pensamento do artista/ reflexões sobre o mundo. Cabe ao mediador ter fluidez plena de sua própria
experiência estética para poder despertar no outro este estado perceptivo mais aguçado. Como mediador não se está em
busca de respostas únicas para si e nem para o outro que é mediado, se está sempre repensando interpretações e percepções
acerca daquilo com que se pretende relacionar esteticamente. O mediador que provoca a experiência estética é o oposto da
concepção de mediador como aquele que vai guiar o observador para uma leitura da obra. Como trata Martins (2012) a arte é
uma área de conhecimento que trabalha com a dúvida: “Por certo, quando trabalhamos com uma pedagogia estética artística,
aceitamos que existe um pensamento, uma reflexão sobre o mundo, sobre o homem, sobre as coisas, que não se dá no âmbito
do conceito explicativo que vem da solução de problemas armados. Na arte, descobrimos outros domínios pelos quais somos
convocados à invenção e levados a perceber o mundo e os seres do mundo (…). Se a arte não responde, pergunta; experiências
com a arte são geradas de uma aprendizagem da interrogação pela sensação, emoção e pela razão reflexiva e sensível que nos
leva a criar conceitos não explicativos, mas interrogativos sobre a vida. ” (MARTINS, 2012: 128).
Por ser uma experiência através da arte, o sujeito que medeia este processo reflexivo deverá potencializar no outro a criação,
gerar uma abertura para novas ideias, percepções e significados. Estimular esse diálogo das ideias que se despertaram nas
oficinas para uma abrangência de público maior, foi uma forma de instigar a reflexão em todos aqueles que puderam ter contato com os trabalhos dos discentes. É neste espaço de trocas que se pode despertar para novas formas de compreender o
processo formativo tanto individualmente (eu e minha formação no curso) como em sentido coletivo (o Curso de Artes Visuais
e o Ensino Superior de Arte-educação).
Tanto as oficinas quanto a própria exposição, por se tratar ambas como experiência estética, geraram uma transformação durante
o que seria tido como uma rotina normal da graduação. Com este projeto os discentes e até mesmo docentes, foram convidados
a parar para reflexão, a desacelerar para ativar a percepção ao que antes era passado em branco. Como expõe Hernández quanto
a compreensão de cultura visual que “coloca, no centro do debate político e da educação, a questão de ‘quem é o que vê’. (…)
a ‘subjetividade’ na centralidade do projeto da cultura visual. Desta maneira se torna tão relevante a indagação sobre ‘quem vê’
(…)”. (HERNÁNDEZ, 2007: 18). Estas propostas feitas aos discentes para que saiam da ação automatizada de formação e possam
refletir sobre ela, sobre si, sobre o Curso… é uma experiência de desenvolvimento de uma percepção mais ativa.
4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Através da análise dos depoimentos dos participantes do projeto observa-se que o objetivo principal da pesquisa, de gerar a
reflexão através da experiência estética, foi alcançado com êxito através destas ações mediativas. Dentre os pontos que os
discentes comentaram, quanto sua participação nas atividades, eles destacaram ter sido relevantes: a oportunidade dada de
se expressar por meio do fazer artístico apresentando sua perspectiva de futuros docentes, o contato com diferentes pontos
de vistas sobre o tema, as trocas de experiências, o desenvolvimento perceptivo da sua formação durante o Curso e maior
compreensão de papéis que o arte-educador pode exercer. Por meio da mediação foi possível desenvolver o pensar reflexivo
e gerar novas reflexões que enriqueceram esta pesquisa. Através da troca, do diálogo e dos encontros foi possível a o grupo
construir novos significados e sentidos para as vivências obtidas durante a sua graduação. Trata-se de um movimento crítico
e de um posicionamento mais atento.
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RESUMEN
Este artigo evidencia uma parte dos caminhos percorridos durante a pesquisa de doutorado em Arte e Cultura Visual que investiga as visualidades dos espaços da Escola Municipal de Tempo Integral Jardim Novo Mundo. Esses espaços, que em tempos
de virtualidades, se tornaram amplos e não estão restritos ao espaço atual/físico, mas também “invadem os espaços virtuais”
tornando-se virtual/físico, expandindo a contemplação de um ambiente fixo para além de seu “lugar de origem”. Por meio das
visualidades presentes, procuro compreender a formação cultural dos sujeitos que pensam essas visualidades e como elas
são estabelecidas enquanto construção de conhecimento. Neste artigo exponho parte dos caminhos que tenho trilhado para a
pesquisa, abordo sobre os espaços físicos que se tornaram virtual e atual e, também, inicio uma discussão sobre como as imagens provocam ou reforçam julgamentos. Tenho como foco de discussão a presença e a atuação da escola numa rede social
na internet, as escolhas das imagens que são exibidas e os movimentos específicos deste meio comunicativo e informativo
contemporâneo
Palabras clave: Redes Sociais, espaços potentes, escola, virtual.
1. INTRODUÇÃO
Entender como é pensado o currículo para as escolas públicas no Brasil não é uma tarefa fácil, porém a história da educação
brasileira nos dá pistas para que compreendamos o processo, as articulações e as prioridades estabelecidas pelos órgãos que
se percebem entendidos e responsáveis pela educação no país.
Os grandes modelos de aprendizagem gerais e unificados atualmente estão cada vez menos atraentes, e as imagens cada vez
mais presentes no cotidiano das pessoas. No percurso diário percebemos as inúmeras imagens que compõem a paisagem urbana, os outdoors, os letreiros de estabelecimentos comerciais, a arquitetura dos prédios, as estampas em ônibus que servem
como propagandas ao ar livre, as estampas em roupas etc. E, também, as imagens que temos contato no dia a dia por meio
das redes sociais, da televisão, de revistas, livros didáticos; enfim, as imagens estão presentes de forma coletiva e individual
no nosso cotidiano, sendo assim, como não inseri-las no currículo como parte do processo, articulações e prioridades na
estrutura curricular?
Na perspectiva de entender como o currículo na escola municipal de Goiânia é pensado como plano de ação, que segue finalidades e orientações nacionais e que pretende promover valores de uma sociedade, realizo uma pesquisa no processo de
doutorado em Arte e Cultura Visual1 que busca compreender algumas possíveis relações entre o(s) currículo(s) e as imagens
evidenciadas nos espaços da escola. Neste artigo evidencio as imagens divulgadas na página da escola pesquisada na rede
social Facebook2, considerando que a tecnologia expande os espaços físicos para a dimensão virtual.
A princípio, a pesquisa estava prevista para investigar as visualidades dos espaços físicos da escola, espaços do prédio arquitetônico. Contudo, após diálogos sobre os lugares das visualidades com colegas, pesquisadores, colaboradores da pesquisa e
alguns autores da cultura visual, compreendi que esses espaços, em tempos de virtualidades, se tornaram mais amplos e não
estão restringidos ao espaço atual/físico, mas que também “invadem os espaços virtuais”, tornando-se virtual/físico, expandindo a contemplação de um ambiente fixo para além de seu “lugar de origem”.
A investigação sobre as visualidades construídas nos espaços da escola tão somente apresenta significado se for considerada
a concepção para a qual ela foi pretendida. Nesse sentido, busco compreender a formação cultural dos sujeitos que pensam
essas visualidades, e como elas são estabelecidas enquanto construção de conhecimento.
Os sujeitos que pensam as visualidades presentes na instituição educacional investigada - dado obtido no processo da pesquisa - são as professoras pedagogas que atuam tanto na sala de aula como na coordenação pedagógica. Igualmente é uma das
pedagogas, que está na gestão da instituição, a responsável por “alimentar” a página virtual com registros, notícias, informes
e outros apontamentos. Ela que faz as inclusões de imagens e as mediações com a comunidade quando necessário.
1. Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais/Universidade Federal de Goiás.
2. Facebook é uma rede social fundada em 2004 por um grupo de cinco estudantes universitários da Universidade de Havard.
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2. DESVELANDO CAMINHOS PARA A PESQUISA
A investigação esperada pela pesquisa foi suscitada pela experiência em atuar com professores de escolas de tempo integral
do município de Goiânia. Incomodada com as visualidades percebidas nessas instituições, depois de muito dialogar com professores que ali atuam, estudar e pesquisar sobre escolas municipais, entendo que as práticas culturais mediadas por imagens
são maneiras de construção de conhecimento e envolvimento autônomo com os sujeitos que frequentam esses espaços.
Sendo assim, o recorte para a pesquisa de campo foi uma escola de tempo integral, por entender que nessas instituições os
estudantes passam parte de seus dias, perfazendo em média sete horas diárias de segunda à sexta-feira.
O município de Goiânia3 possui hoje, em 2017, 22 escolas de tempo integral que em sua maioria atende crianças que estão
nos anos iniciais do ensino fundamental, na faixa etária de seis a onze anos de idade. Para a realização da pesquisa de campo
selecionei uma dessas escolas, que está localizada na periferia da cidade.
Para a pesquisa, entendo ser importante, em tempos de redes sociais, perceber com maior atenção os recortes para compartilhamento e exposição virtual sobre a instituição. Buscar as visualidades dos espaços da escola através das imagens expostas,
em sites oficiais e redes sociais, destinados a assuntos aspirados requer investigação mais cautelosa, pois abrange outros partícipes. Esse processo é distinto ao que realizo in loco, porém igualmente importante. Distinto por não investigar professores
pedagogos que “pensam” as visualidades no espaço físico da escola (para a construção visual da parte física será considerado
o sujeito operador desta ação); na rede social quem posta as imagens (neste ensaio) é considerado um “colaborador inominado” da pesquisa. Neste momento não interessa a concepção cultural de quem posta, mas sim o que é divulgado na rede na
perspectiva de neutralidade subjetiva. Além do mais, é significativo, pois evidencia escolhas visuais e culturais privilegiadas
como ações pedagógicas e/ou sociais pela escola, ponderando que é uma página da instituição e que os assuntos abordados
estão diretamente relacionados aos acontecimentos da comunidade escolar.
A Escola pesquisada possui uma página na rede social Facebook, e para este texto trago a investigação desse espaço virtual,
um recorte da análise. As imagens que compõem o acervo “Fotos” da na página do Facebook, de certa maneira, desvelam o
lugar da cultura na escola, nos contextos sociais, na família, na dinâmica daquela comunidade. O estudo destaca o modo pelo
qual marcas das culturas do(s) responsável(is) por alimentar a página virtual são projetadas visualmente e, de certo modo,
persistem em se fazerem presentes.
Investigar e problematizar essas visualidades pressupõe compreender como a formação cultural das professoras advém, expondo aspectos das concepções estéticas e da produção de conhecimento dos sujeitos. De acordo com Oliveira (2010: 46),
a “atitude estética pode ser considerada como uma orientação da energia para a qualidade; e a experiência estética visual de
cada pessoa é uma condição da sua qualidade de vida”. Na concepção da educação integral, como é pensado o currículo na
educação pela Rede Municipal4 de Educação de Goiânia, qualidade de vida é fator essencial para a construção do conhecimento e para a constituição de um sujeito autônomo com maturidade e conhecimento para fazer suas escolhas.
Por serem as visualidades da escola um objeto de pesquisa das Ciências Humanas, a abordagem a que se propõe parte de
fundamentos que buscam condições humanas e materiais de escolha das imagens, sujeitos, eventos e espaços a serem analisados. Quiçá uma pergunta que deva ser evidenciada na metodologia do trabalho de pesquisa, que é de caráter qualitativo,
seja: Que aspectos visuais devem ser “percebidos” nesses espaços?
A compreensão, a leitura, a interpretação e a construção de imagens que habitam espaços virtuais devem ser consideradas
como ponto de partida em busca de respostas. Para Apud Peláez (2013: 222), o conhecimento abstrato se enriquece através
da sistematização e do confronto, e que “[…] mientras que el método experimental y los métodos cuantitativos suelen ser fuertemente estructurados (a través de procedimientos codificados y ritualizados), en el caso de los métodos cualitativos vemos
una gran diversidad y libertad en los enfoques. Se trata de investigaciones donde las decisiones de diseño y el análisis suelen
correr en paralelo, es decir, la fase sincrética y la analítica no ocurren primero una y después otra, sino que se yuxtaponen y
dialogan. La relación entre los problemas y los casos seleccionados no permanece estática, sino que debe ser revisada continuamente. La emergencia y flexibilidad del diseño cualitativo no serían una consecuencia de la falta de “rigurosidad” científica,
sino que estarían vinculadas a la naturaleza de su objeto de estudio, las relaciones de significación, que exigen […] la utilización
de una metodología de carácter flexible […], holística […] y humanística.”
Nesta perspectiva, a pesquisa se flexibiliza para investigar as visualidades que compõem os espaços físicos da escola (no
ponto de vista da construção de conhecimento da comunidade escolar) e o ambiente virtual na página da escola na rede social,
na expectativa de compreender como essas visualidades são construídas.
Na investigação, o primeiro passo foi buscar os dados através do site da prefeitura de Goiânia5, no qual pude obter a quantidade de alunos matriculados na Escola, as etapas de ensino ofertadas, a infraestrutura, as dependências, os equipamentos, o
3. Município de Goiânia, capital do Estado de Goiás, um dos três estados que compõem a região centro-oeste do Brasil. Hoje conta com aproximadamente
1.500.000 habitantes, a capital é uma cidade nova, com apenas 83 anos.
4. Concepção presente nos diversos documentos da Secretaria de Educação do Município de Goiânia.
5. www.goiania.go.gov.br
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endereço, a localização etc. Informações oficiais que a prefeitura disponibiliza das instituições de educação a ela vinculadas,
com atualizações periódicas. Neste site, não há imagem (para esta pesquisa não considero o texto escrito como imagem)
que identifique a escola, somente um mapa com o ponto de localização no espaço da cidade (imagem que exerce uma função
específica).
Inquieta com a apresentação da escola no site oficial da prefeitura busquei outros espaços virtuais nos quais a instituição
poderia mostrar-se através de registros imagéticos. Assim, essa procura foi direcionada para as redes sociais. Por ser uma
pesquisa do tipo etnográfica, com aproximação entre pesquisador e pesquisado é prudente entender melhor sobre o tipo de
pesquisa pretendido e perceber que alguns riscos devam ser assumidos. Segundo Amurabi Oliveira (2013: 171), “[…] Se por um
lado a etnografia busca trazer esses agentes “reais” para o nosso campo de pesquisa, proporcionando uma aproximação entre
pesquisador e pesquisado, entre o pesquisador e o cotidiano daqueles que ele observa e investiga, por outro, a etnografia deve
ser pensada como processo de estranhamento da realidade, de desnaturalização desta. Poderíamos reduzir a contribuição
mais substancial da Etnografia para o campo educacional, afirmando que ela nos possibilita ver o que sempre vimos até então,
fazendo-nos enxergar outros elementos.”
Enxergar outros elementos no processo de construção de dados é imprescindível, uma vez que as hipóteses são construídas a
partir da observação do campo, que nesse processo é virtual. Os caminhos da pesquisa foram indicados pelos procedimentos,
pela dinâmica, obstáculos e imersão na tentativa de entender melhor os critérios para as imagens que compõem o espaço
virtual que apresenta a escola para um público que extrapola a comunidade local.
3. A ESCOLA E O VIRTUAL, ESPAÇOS POTENTES
Optar em investigar a escola através de uma rede social foi um desafio que a princípio desenhou-se caminhos que seriam
de fácil trânsito, pois atuo como professora no município de Goiânia há nove anos e conheço a realidade de algumas
de suas escolas e também mantenho uma conta pessoal na referida rede social desde 2009, espaço no qual acreditei
que a imersão seria mais dinâmica e de fácil apreciação. Realmente a imersão foi dinâmica, porém nada fácil. Encontrar
fartura de elementos passíveis de serem percebidos, analisados e considerados foi desafiador. O recorte necessário estabeleceu critérios que consideraram a especificidade da instituição, e que buscaram em suas análises fundamentos nas
condições humanas, culturais e materiais de escolha das imagens, sujeitos e espaços. E para essa “seleção”, conhecer a
escola em seu cotidiano foi essencial.
As primeiras imagens consideradas foram as que compõem a página de abertura para identificação do usuário. Na “foto do
perfil” (Figura 1) está a logomarca da escola, enquanto a “Foto de capa” (Figura 2) trata-se da fotografia de um evento da
escola.
Figura 1 - Foto de Perfil, Identidade
Figura 2 - Foto de Capa, Exibição

Ter uma logomarca sugere uma instituição autônoma que possui identidade própria. A logo é formada por um desenho
estilizado em que as formas indicam crianças como raios de sol que brotam das páginas de um livro (ou caderno) aberto.
O nome da escola está na base do desenho como sustentação a um lugar de luzes como indica o conceito do sol. Em destaque, com forma de meio-círculo, a modalidade de atendimento da instituição que é de tempo integral6, apesar de também
atender à Educação de Jovens e Adultos no período noturno. É importante considerar os elementos que compõem a logomarca da escola, detalhes que aludem ao conhecimento (livro), à identidade (logomarca própria), à luz (sol), ao humano
(três pessoas “estilizadas”), à diversidade (emprego de cores distintas). Esses elementos, de certa forma, contrapõem-se
à “Foto de capa”.
6. Escola de Tempo Integral é a modalidade de educação com ampliação da jornada pedagógica, os educandos permanecem nas escolas nos períodos matutino e vespertino, com o período do almoço denominado de intermediário para alimentação e descanso.
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A “Foto de capa” é uma fotografia da decoração para festejar os aniversariantes do semestre7 (2016/2) montada no refeitório
da escola. Diferente da logomarca, que corrobora uma identidade, a foto de capa evidencia um cenário infantil. Nesse sentido,
para Cunha (2005: 73-74), “Os cenários infantis, compostos em sua maioria por referentes midiáticos, suspendem temporariamente a vida lá fora, os conflitos, as diferenças. A ambiência é um cenário onde as identidades são ofertadas a priori,
independentemente dos outros possíveis repertórios das crianças […]. Ao contar histórias contaminadas pelos significados
dominantes, elas tentam estabelecer e fixar identidades hegemônicas […]. Do mesmo modo que o saber não é um bloco que é
transmitido aos sujeitos como se eles fossem simples receptáculos de algo, os modos de “captura” dos significados dominantes são múltiplos, variáveis, porosos.”
A “Foto de capa” no espaço virtual tem permanecido mais tempo do que esteve no cenário da escola, que ficou somente alguns
dias. Percebe-se o capricho da montagem nos detalhes: são Minnies, Mickeys8 em universo ordeiro, asséptico, feliz, no qual as
personagens são identificadas pelas cores e detalhes dos acessórios que usam e evidenciados pelas cores rosa e azul. Rosa
para Minnie e azul para Mickey. É um cenário para a criança ver, assistir o que está exposto, mas não pode interagir com os
“bonecos” e nem brincar com os balões que fazem parte de uma paisagem que é pensada para criança, mas que ela não pode
usufruir o que está sendo revelado a não ser pelo olhar. Qual seria o sentido desse tema na escola? Qual a relação de comemorar os aniversariantes do semestre com o papel da escola?
Para este ensaio, busco analisar o espaço virtual da instituição e as imagens fotográficas que a representam como espaço
físico na rede social elegida. A pergunta que evidencio no parágrafo anterior requer metodologia que envolve questionários e/
ou diálogos com os professores da escola, o que não impede que questões possam ser levantadas para reflexões e diálogos
entre os dois ambientes sem os quais essa investigação não teria sentido. A fotografia do “cenário” ocupa lugar de destaque na
página virtual da escola, é a imagem que mais chama atenção, pelo colorido e “grandiosidade” além de que as informações ali
apresentadas são de fácil percepção, pois são personagens midiáticos que têm inserção no imaginário da população brasileira
(apesar de serem personagens estrangeiros) desde meados do século XX e, com inovações de produtos e adequação com as
tecnologias de ponta, resistem ao tempo e se fazem atuais.
Explorando a página da escola pude observar a importância do acesso das pessoas que participam com comentários, avaliação e outras postagens alimentando a página e incentivando novas intervenções, fazendo desse espaço um local atraente e dinâmico. São várias “curtidas” e comentários rápidos, sempre com elogios. Pode-se observar o cuidado e atenção
da administradora da página com o uso correto da língua escrita, da forma clara e precisa em explicar o evento que está
sendo exposto (com uma legenda), que são diversos: lanches especiais, coleta de verduras na horta, passeios pelo bairro,
reportagem de uma emissora de TV realizada na escola, ida das crianças ao teatro, atividade em sala de aula, banho de
piscina (na escola), aviso de início de férias e retorno das aulas e tantas outras atividades fotografadas e divulgadas com
responsabilidade e ética.
De acordo com Martino (2015: 56), “nas redes sociais, os vínculos entre os indivíduos tendem a ser fluidos, rápidos, estabelecidos conforme a necessidade em um momento e desmanchado no instante seguinte.” Nesse sentido, as conexões criadas
podem ser transformadas a qualquer momento, sendo direcionadas pelas relações afetivas estabelecidas entre os indivíduos
e a instituição, ou entre os indivíduos e os indivíduos que compõem a comunidade da instituição.
A virtualização do espaço, segundo Pierre Lévy (2011: 17-18), amplia a variabilidade de espaços e temporalidade. Ela “[…]
consiste em uma passagem do atual ao virtual, em uma “elevação à potência” da entidade considerada. A virtualização não é
uma desrealização (a transformação de uma realidade num conjunto de possíveis), mas uma mutação de identidade, um deslocamento do centro de gravidade ontológico do objeto considerado: em vez de se definir principalmente por sua atualidade
(uma “solução”), a entidade passa a encontrar sua consistência essencial num campo problemático. Virtualizar uma entidade
qualquer consiste em descobrir uma questão geral à qual ela se relaciona, em mudar a entidade em direção a essa interrogação
e em redefinir a atualidade de partida como resposta a uma questão particular.”
Nesse sentido, o espaço virtual da escola e a dinâmica do cotidiano tornam-se espaço-temporal, no qual diálogo entre tempos/
espaços/ações são estabelecidos expandindo as possibilidades de interação com a comunidade. A escola como ambiente
dinâmico e pujante de relações humanas, construção de identidades, culturas e saberes amplia suas potências através da
virtualização do espaço.
4. IMAGENS PROVOCAM OU REFORÇAM JULGAMENTOS?
São várias as imagens disponibilizadas na rede social pela escola, na maioria fotografias. Fotografias de eventos, pessoas,
objetos (geralmente mimos que as professoras organizam para enfeitar a escola ou presentear os estudantes), lugares, pessoas nos lugares, lanches e outras temáticas. Fotografias que capturam aspectos de seus ambientes, experiências, gostos e
culturas. É conveniente observar como é selecionado para compartilhar numa rede social de grande repercussão. As imagens
evidenciadas no texto fazem parte de uma escolha que considero mais importante nesse momento, o que não impede que
7. A informação de que a fotografia é da comemoração dos aniversariantes do semestre (2016/1) foi obtida através do diálogo que estabeleci na página da
escola, no Facebook, por meio do “comentar” da imagem em questão.
8. Minnie e Mickey Mouse são personagens fictícios para desenho animado criados por Walt Disney em 1928.
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outras fotografias componham diálogos futuros. Evidencio três duplas de fotografias para dialogar com algumas concepções
de educação pública, cultura e espaços.
As imagens fotográficas disponibilizadas na página do Facebook da escola, para a pesquisa, envolve a investigação no espaço
com observações, entrevistas etc., e uma das estratégias de pesquisa captura algumas ações dos professores nas quais a
rede social possibilita um olhar mais ambíguo que emerge em assuntos variados considerando-se o aumento de abertura de
possibilidades e fechamento na privacidade (Miller e Holst, 2015) dos contextos quase que íntimos da escola.
O primeiro par demonstra mimos organizados pela coordenação para presentear as(os) professoras(es) da escola. Sabemos
que a escola pública brasileira deve ser laica, gratuita, democrática, inclusiva e de qualidade social para todos, mas isso não
impede que crenças religiosas apareçam por meio de manifestações de carinho (amor ao próximo), datas religiosas (muitos
feriados do país são de cunho religioso), manifestações culturais (algumas diretamente ligadas à religião). O par de fotografias
abaixo é de dois momentos distintos, a da esquerda são cadernos decorados manualmente entregues no início do ano letivo
para os professores. Através do pacote (em papel celofane transparente amarrado com fita branca) podemos ler um provérbio
bíblico como cabeçalho do calendário que compõe o kit entregue.
A outra fotografia é de uma metade de um ovo de chocolate recheado com bolinhas doces/comestíveis, símbolo da Páscoa
celebração da igreja cristã que homenageia a ressurreição de Cristo. No bilhete, amarrado com fitilho que fecha a embalagem, também de celofane transparente, tem o seguinte dizer: “O essencial é invisível aos olhos, só se vê com o coração. A
EMTI deseja a você uma feliz Páscoa! Que a paz do Senhor esteja sempre com você e sua família”. Esses registros fotográficos indicam que a escola tem uma tendência religiosa, o que vai à contramão do que é previsto para uma escola pública
laica. É importante observar que as essas relações promovem valores e conhecimentos aos estudantes que frequentam
diariamente esse espaço.
Figura 3 - Cadernos distribuídos a professores no início do ano
Figura 4 - Ovos de Páscoa para os professores (2016)

As imagens disponibilizadas pela escola na rede social são mais um campo para observação e análise de dados que tem
se revelado. Algumas circulam com naturalidade que nem percebemos a quantidade e nem o que é recorrente ao que
apresentam, confirmam e reforçam como informação e comunicação. As fotografias que compõem o segundo par de
imagens que trago para reflexão são de composições elaboradas por professores da escola. A imagem da esquerda é
uma composição natalina, que apresenta José, Maria, o menino Jesus na manjedoura, alguns animais representados de
forma infantilizada no painel ao fundo e uma mesa com dois bolos um na cor azul e branco e o outro rosa e branco, cores
muitas vezes designadas para representar o masculino (o azul) e o feminino (o rosa). As composições utilizam desenhos
estereotipados na crença de que a criança entende melhor a imagem assim elaborada e que ela gosta mais desse tipo
de imagem.
São tipo de imagens que se fazem presentes no cotidiano da escola que não as estranhamos ao ponto de questioná-las. Em
sua maioria, são expostas, tanto física ou virtualmente, para serem admiradas. Admiradas por serem “alegres e gentis”, e atendem ao gosto das crianças: coloridas, felizes, animais e objetos animados etc., que muitas vezes a criança é induzida a esperar
(qual ela deve gostar) e reproduzir boa parte das imagens percebidas. As imagens impõem culturas e/ou modo de perceber o
mundo de maneira nada inocente, estabelecem gostos, indicam comportamentos, sugerem desempenhos, reforçam hegemonias. Observo que nelas são retratadas figuras de pele branca, cabelos amarelos, magra, reforçando os tipos mais bem aceitos
e sucedidos na sociedade. Essas representações desconsideram a diversidade ereforçam a hegemonia da pessoa branca,
ocidental, corpo magro etc. Pude observar (no conjunto maior do qual selecionei algumas para esse ensaio) que a diversidade
representada por imagens na/da escola tão somente aparece quando o tema é a diversidade. Diversidade étnica, de gênero, de
necessidades físicas e/ou psicológicas.
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Figura 5 - Painel e mesa organizados para o Natal
Figura 6 - Capa para portfólio das criança

O terceiro e último par de fotografias selecionado para evidenciar a multiplicidade de discursos mediados pela rede social
como campo de observação e análise de dados, é composto por fotografias de momentos dos estudantes em atividades de
lazer, culturae entretenimento. As fotografias de crianças expostas na página da escola têm autorização dos pais e/ou responsáveis para publicação (informação evidenciada na página), as que aqui são exibidas foram manipuladas preservando as
identidades das crianças.
Figura 7 – Passeio no zoológico da cidade
Figura 8 – Brincando na piscina da Escola

Pelas fotografias postadas, que são muitas, pode-se perceber a dinâmica da escola em relação à exploração de espaços físicos, tanto externo à escola quanto interno. Destaco aqui dois momentos distintos, um no passeio ao zoológico da cidade e o
outro na piscina da escola. As duas fotografias destacam momentos de descontração e pose. A exposição dos estudantes na
rede social, no primeiro momento me incomodou, entendia que a escola deveria evitar essa exibição. Depois passei a acordar
que as crianças compusessem o cenário “desenhado” pela escola na rede social, pois sem elas não tem o porquê da escola
existir, nada teria sentido. O que também pode ser observado foi a frequência de “curtidas” e comentários em relação às fotografias nas quais aparecem os estudantes, que são superiores às que aparecem objetos ou paisagens. A maioria das curtidas
é de pais e/ou parente das crianças.
A página da escola na rede social é uma comunidade “produzida artificialmente”. Para Bauman (2013: 18), uma comunidade
possui três características que se unem para configurar a proteção “às ameaças a seus modos habituais”, são elas: separada
de outros grupos humanos, pequena e autossuficiente. Essas características entremeadas impedem a reflexão, a crítica e a
experimentação, e talvez seja essa a causa de pouca intervenção e/ou comentários nas postagens, limitando-se às curtidas.
5. CONCLUSÃO
As imagens na página nas redes sociais das escolas podem contribuir para discussão e construção de conhecimentos da
comunidade escolar? É capaz de ampliar as estratégias da instituição para contemplar o currículo pretendido? Incentiva a
autonomia dos estudantes e dos professores? Essas são algumas das provocações que nasceram durante meu mergulho no
mundo virtual da Escola Municipal de Tempo Integral Jardim Novo Mundo.
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Admito que no início da pesquisa o intuito era buscar nos espaços físicos as visualidades na escola, por acreditar que esses
espaços eram mais importantes no cotidiano das pessoas frequentadoras daquele lugar. Porém o ambiente virtual, que a
princípio não estava sendo considerado, mostrou-se repleto de visualidades potentes que podem levar a reflexões identitárias
pertencentes a culturas coletivas e particulares.
Percebeu-se também que professores da instituição pouco se manifestam na página da escola na rede social e que os comentários feitos por “visitantes” são trivialidades que pouco acrescentam em diálogos mais construtivos e/ou críticos. Quiçá se os
professores se manifestassem de maneira mais ativa poderiam incentivar comentários que refletissem e dialogassem com as
imagens na perspectiva de continuação das atividades exibidas.
É preciso considerar o contexto externo que pertence o interior da escola para entender o currículo através das imagens e
construir um plano de ação com finalidades e orientações que possam promover valores de uma sociedade local-nacional-universal na contemporaneidade. O que está presente no dia a dia das pessoas não deve ser desconsiderado no contexto escolar,
pois os professores e alunos, em sua maioria, convivem com imagens, ambientes virtuais e redes sociais. Muitas escolas já
aderiram às visualidades e às virtualidades, entretanto, ao utilizar essas mídias, ou recursos tecnológicos, tem muito que
transformar na perspectiva de se tornar um espaço híbrido no diálogo entre o atual e o virtual.
O acesso às redes sociais pela comunidade escolar é uma realidade que não tem como se desviar, e fazer desses espaços
aliados para um posicionamento crítico e construtivo é também papel da escola. Como não inserir as redes sociais no currículo
como parte do processo pedagógico, das articulações de ensino-aprendizagem e das prioridades na estrutura curricular?
Finalizo este texto com algumas questões expressivas que abrirão novas possibilidades na/da investigação. Estou no processo da realização da pesquisa, em tempo para redirecionar alguns caminhos pensados e trilhá-los depois.
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RESUMEN
Los murales zapatistas, la gráfica de lucha, las pinturas y esculturas son testimonio de la movilización social en el estado
de Chiapas. El arte y los movimientos sociales han estado ligados de manera muy estrecha hasta consolidarse como formas visuales del activismo. Los y las artistas hacen de su quehacer una forma de lucha, sobre todo en las artes visuales:
pintura, fotografía, grafiti, gráfica, escultura, etc. También conocido como artivismo, arte político o arte comprometido,
estas imágenes dentro de los movimientos sociales se conciben dentro de una estética particular a la que hemos decidido
llamar: estética de la rebeldía. La presente ponencia tiene como objetivo profundizar en este tipo de arte, sus características, contextos y algunos ejemplos en México y en especial en el estado de Chiapas donde las luchas de resistencia son
más vigentes que nunca.
Palabras clave: Arte, imagen, movimientos sociales, estética de la rebeldía.
1. ARTE COMO EXPRESIÓN POLÍTICA DEL MUNDO
El arte es esencialmente un lenguaje político, es producto de una realidad social determinada y exhibe entre otras cosas, las
relaciones de poder existentes en esa sociedad. Es por ello que el arte permite conocer el mundo en el que habitamos; en él
están representadas prácticas, formas de vida y de entendimiento del mundo, pero también en el arte está el poder transformador de la sociedad; la cuestiona, la comprende, se resiste y la cambia.
El campo de las artes es también el campo de acción de la estética, entendida ésta más allá del concepto de lo bello, y ubicándola en el terreno de lo sensible, de lo simbólico y de lo político. Es así que la creación artística funciona muchas veces como
mecanismo de participación política sobre todo en los movimientos sociales. Para Edward J. McCaughan (2012) en su libro
Arte y movimientos sociales los artistas se transforman en activistas cuyo poder es su capacidad de creación y provocación
en la gente. Para este autor el arte dota de identidad a los movimientos, les cambia el rostro discursivo de uno tradicional a
uno renovado y creativo. No es gratuito que muchos de los movimientos sociales estudiantiles por ejemplo, tengan una gran
producción de materiales artísticos, sobre todo en las artes visuales.
A este tipo de arte Francisco De Parres Gómez (2016) lo define como estéticas de la ruptura, “formas de construir el mundo
a partir de una sensibilidad no hegemónica” (p.2). En este sentido, para Gilles Deleuze (1987) el artista genera espacios de
resistencia, la creación surge de una necesidad y de condiciones específicas de espacio y tiempo. Para este filósofo “la obra
de arte no es un instrumento de la comunicación” sino un acto de resistencia. El arte por tanto es político, pues en él hay constantemente disputas por el poder y la representación, en ese contexto ocurren los actos de resistencia: “La obra de arte no es
un arte de resistencia abstracto, es en contra de la repartición de lo sagrado y lo profano (…) El acto de resistencia tiene dos
caras: es humano y también es un acto de arte. Solo el acto de resistencia, resiste a la muerte o bajo la forma de obra de arte,
o bajo la forma de una lucha entre hombres (Gilles Deleuze, ¿Qué es el acto de creación?, 1987).
Ahora bien, si entendemos que el arte tiene un componente esencialmente político en donde acontecen constantes disputas
por lo representable y lo simbólico, por los saberes, los conocimientos y las formas de hacer y entender el mundo, no es
extraño entonces que el arte dentro de los movimientos sociales sea una forma de expresión del arte decolonial o también
llamada estética “otra” en donde esas formas de representar, saber, conocer, entender; expresar no estén dadas por los cánones occidentales. Un arte que visibilice otras formas de entender el mundo, otras prácticas artísticas, otros territorios, otros
conocimientos. “Se busca hacer un arte que explore lo sensible a través de la politicidad, el arte como un derecho que se ha
negado y que puede empoderar a todos aquellos que han sido invisibilizados gracias a la naturalización de la colonialidad del
poder. La aesthesis decolonial propone comenzar a explorar terrenos expresivos otros, tomando en cuenta sus propias formas
de construir mundo, sus historias locales y sus futuros posibles” (De Parres, 2016, p. 5).
En esta estética decolonial, la obra de arte deja de ser sagrada y se convierte en un instrumento de transformación, la pieza
artística es una huella de la resistencia. Un retrato de un joven desaparecido es la expresión de la memoria, hay entonces una
rebelión de los usos de la obra de arte en la lógica colonial, es decir, como una estética del poder, de la representación, de lo
simbólico. El arte es ahora un instrumento para pensar otros mundos posibles (Foucault, 1981).
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No se trata de sólo conocer para emanciparse, se trata de transformar, de romper las lógicas de dominación y ahí, dice Rancière
(2013), está la labor del arte político; es esa capacidad que sin quererlo (como didáctica) produzca una ruptura estética, un
movimiento hacia la liberación; son procesos de resistencia, de acción. El arte entonces, tendrá por objeto no hacernos ver una
realidad, sino proponernos en comunidad otras formas de ver que nos hagan romper las relaciones de dominación. Se abre así
una grieta por decirlo de alguna manera, sucede la ruptura en donde el arte decolonial da cabida a otras formas de organización de lo sensible. Para Rancière (2013) existen tres regímenes del arte: el ético, el mimético-poiético o representativo, y el
estético; en el primero está siempre una toma de posesión política del quehacer creativo, en el segundo sucede en relación con
la realidad y el último está dado por el lenguaje de creación.
Bolívar Echeverría (2011) coloca también al arte, junto con el juego, el ritual y la fiesta, como espacios de ruptura. Siguiendo
la idea de la grieta, Echeverría afirma que ésta hace una rasgadura al mundo cotidiano al tiempo lineal y lo irrumpe para darle
sentido, para regresarlo al mundo de la vida, para recordarle su existencia en ese mundo. El arte entonces es “como el tiempo
de la irrupción, en el plano de lo imaginario, del tiempo extraordinario dentro del tiempo de la rutina; el tiempo de la rutina
abre lugares o deja espacios para que en él se inserte, se haga presente ese tiempo extraordinario sin el cual la temporalidad
humana no podría existir. La ruptura es eso justamente: un aparecimiento, un estallamiento, en medio de la imaginación de la
existencia rutinaria, de lo que es propiamente el tiempo de la realización plena de la comunidad o el tiempo de la aniquilación
de la misma: el momento de la luminosidad absoluta o el momento de la tiniebla absoluta” (Echeverría, 2011, p. 422 y 423).
Este carácter festivo del arte, esta experiencia estética como ruptura, como grieta actúa también en una dimensión política.
Ejemplos de ellos son las experiencias artísticas de los movimientos sociales que irrumpen las calles con música, con performance, con teatro, colman así la experiencia cotidiana de lucha de un sentido extraordinario que sirve a la vez como estrategia
de protesta.
Es por ello que el carácter político y el carácter estético no son dos dominios que estén separados, al contrario están en constante relación en la obra de arte. Ahora bien, que una obra artística tenga contenido político no la hace necesariamente un arte
político, es más bien la capacidad que tiene la obra para cuestionarnos, para movernos, para conmovernos, es la capacidad que
tiene el arte para inventar otros mundos y compartirlos.
El arte es entonces esa grieta que se concibe como parte del proyecto colectivo para pensar un mundo mejor, al menos desde
el punto de vista ético, desde la estética decolonial, o de la ruptura; por eso, se puede decir que las expresiones artísticas son
inherentes a los movimientos sociales. En ese sentido el artista no puede negarse a contribuir con la lucha a partir de su mirada
política, a partir de una estética en rebeldía.
El arte es entonces – en términos de la rebeldía armada- un arma de expresión política dentro de los movimientos sociales,
pues al desinstitucionalizarse, el arte sale de la galería, del museo, de la sala de conciertos, del teatro para verse en las calles,
los muros, las marchas, los plantones y las movilizaciones políticas de lucha. La figura del artista-militante actúa en diversas
áreas creativas: las artes plásticas, la poesía, el teatro, la música, la danza; todos son campos de acción dentro de la militancia
artística y éstos suelen mezclarse en una estética que nosotras llamamos, de rebeldía.
Ahora bien, la relación arte y movimientos sociales es permanente, responde a una necesidad del artista de querer provocar
una experiencia estética en rebeldía que genere rupturas, que ponga a trabajar, a accionar los dispositivos que el arte detona.
También quiere rebelarse, quiere cambiar, transformar su realidad y lo hace a través de pinceles, escenarios, notas musicales,
expresiones todas que activan el sentido crítico de la humanidad de la que forman parte.
2. IMÁGENES DEL ACTIVISMO EN AMÉRICA LATINA
2.1. Arte y movimientos sociales
En América Latina los movimientos sociales han tenido de manera permanente la presencia artística, la música ha sido uno
de los bastiones más recurridos por los creadores para mostrar sus mensajes de arte como acto político. El teatro y la danza
también se han consolidado como espacios artísticos de las resistencias latinoamericanas, fuera de los teatros institucionalizados, los artistas han puesto en escena una serie de denuncias y sobre todo el teatro ha estado ligado a los procesos
educativos de subversión como los de la educación popular de Paulo Freire.
Una de las expresiones artísticas que ha estado de forma más perene en los movimientos sociales en específico en la región
latinoamericana es sin duda, la gráfica en formas diversas en las artes visuales y las artes plásticas. A través de carteles, grabados, dibujos, logotipos se han dotado de identidad visual a los movimientos sociales a través del tiempo. Después vendría
la pintura, la escultura y el muralismo a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Ya para la década de los sesenta y
ochenta aparecieron con fuerza el performance, el happening y otras formas de intervención artística. Finalmente en los años
ochenta y noventa se da el auge del cine documental sobre todo con la llegada del video y tecnologías portátiles para hacer
cine. El video y el cine documental se han desarrollado en el seno de los movimientos sociales como armas estrategias de
lucha. De ahí deviene el cine comunitario, el cine indígena, el cine popular, el cine subversivo y el cine militante.
Ya entrado el siglo XXI el arte es considerado pieza fundamental en los movimientos sociales latinoamericanos: se trata de
una arte de-colonial, que irrumpe en la escena política como estrategia de lucha, como forma de expresión e incluso como
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componente identitario de las movilizaciones. Aquí no sólo la gráfica preserva su carácter predominante, sino que también se
exploran nuevos lenguajes, híbridos entre teatro y muralismo, performance y música, grabado y animación cinematográfica, y
un sin número de ejemplos que irrumpen con una visualidad en resistencia, proponen con una estética particular. Se trata de
imágenes del activismo, la imagen concebida como dispositivo de conocimiento y acción en diversos niveles: el discursivo,
simbólico, político, ético, estético y representativo.
Este tipo de arte, también se conoce como artivismo “(artista + activista), la más reciente vuelta de tuerca verbal para definir
a alguien que hace de la expresión artística una forma de acción política real” (Wiener, 2014).
Sin embargo, este acompañamiento entre arte y activismo no es nuevo en los movimientos sociales latinoamericanos; como
mencionamos anteriormente, las expresiones artísticas dentro de las luchas se han venido dando con fuerza desde la década
de los 60 con el movimiento de educación popular e incluso antes con los movimientos obreros y la llegada del partido comunista a los países de la región. En este caso no sólo se trata de artistas que “apoyan” determinada causa social y política, sino
que el arte se genera en el seno de los propios activistas que elaboran sus obras o piezas artísticas dentro de los movimientos.
“Tal como dice Justo Pastor Mellado, un crítico del arte y curador independiente chileno, “el arte no es lo mismo que la cultura.
El arte es la conciencia crítica de la cultura.” Esta práctica permite transgredir, juzgar y agredir el orden establecido en cualquier sociedad, de esta manera surge el arte activista” (Azcárraga, 2014).
De esta manera el arte y en específico las imágenes del activismo cumplen diversas funciones dentro del movimiento: como
expresión, como didáctica de lucha, pero sobre todo como estrategia visual de las resistencias y rebeldías que cada lucha
plantea.
La estética de la rebeldía es aquella relacionada directamente a los movimientos sociales latinoamericanos que luchan en
contra del extractivismo, el despojo, la violencia, la injusticia, pobreza y desigualdad. También son luchas por la memoria, por
la búsqueda de justicia, por el no olvido. Al igual que los movimientos, las estéticas de la rebeldía continúan junto a las luchas
creando espacios, saliendo del museo, organizando festivales de arte y cultura alternativos, otros, decoloniales. Es el caso del
Festival CompArte por la humanidad organizado por primera vez en 2016 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para
nosotras, nosotros, zapatistas, las artes son una esperanza de humanidad, no una célula militante. Pensamos sí, que es en
los momentos más difíciles, cuando es más la desilusión y la impotencia, que las Artes son las únicas capaces de celebrar la
humanidad (Comunicados EZLN, 2016).
2.2. Imágenes del activismo en Latinoamérica
En los movimientos sociales latinoamericanos el arte tiene características propias que hablan no sólo del compromiso social,
sino de un arte hecho por y para las causas, no únicamente como expresión, sino como soporte activo de la movilización social.
Algunas características importantes de las expresiones artísticas ligadas a las luchas sociales y políticas de Latinoamérica
son por ejemplo la localidad, es decir, que muchas de las expresiones artísticas de los movimientos sociales son realizadas
por artistas locales, grupos que se conforman a partir de la cercanía geográfica con los movimientos, un ejemplo de ello suele
ser la gráfica popular.
Otro rasgo importante es que estas obras suelen trabajarse en redes y de forma comunitaria porque los y las artistas trabajan
en cooperación con diferentes movimientos sociales, generalmente los que son cercanos a las luchas de su región, es el caso
del muralismo o el grafiti.
La caricatura política, la historieta, el cartel político e incluso los murales son ejemplos de imágenes del activismo cuyo carácter didáctico acompaña las luchas, suelen hacerse primero para los miembros del movimiento, y luego para la comunidad o
sociedad con el fin de que esta entienda la problemática o la causa del levantamiento social. Estas imágenes del activismo se
generan de dos formas: ya sea de manera organizada en donde se forman comisiones o grupos específicos dentro de los movimientos que atenderán las creaciones artísticas o bien de manera espontánea, ya sea individual o de manera colectiva. Los
movimientos estudiantiles tienen esta particular característica. Es de resaltar que muchos de los y las creadoras no provienen
del campo del arte académico o formal, incluso muchos de ellos no tienen formación artística, sino que improvisan a medida
que se involucran en la lucha.
Finalmente una característica importante del arte en los movimientos sociales latinoamericanos es que retoman elementos
de la cultura e identidad de los pueblos, esto permite que las obras creadas sean cercanas a la población. Este arte no está
pensado para las galerías ni el museo, muchas veces es efímero, ya sea porque es censurado o porque se realizó como parte
de una acción política determinada: un plantón, una marcha, una intervención.
Es así que el arte como acto político dentro de los movimientos latinoamericanos se consolida como forma expresión estética
en rebeldía que dota a las luchas de identidad, sentido, cultura y memoria.
2.3. Ejemplos de imágenes dentro de los movimientos sociales en México.
Las imágenes han estado fuertemente ligadas a los grandes movimientos sociales en México. Desde la independencia (1810)
con el estandarte de la virgen de Guadalupe, hasta las iconografías del movimiento #Yo soy 132 (2012).
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El primer gran movimiento social en México que aportó un sin número de imágenes fue la Revolución Mexicana (1910), construyendo así la primera memoria iconográfica de una lucha social en el país. El desarrollo de la fotografía periodística y de la
prensa escrita conformó un universo cultural y simbólico a partir de la lucha armada, pero también, a partir de la transformación cultural que trajo consigo el desarrollo de tecnologías de comunicación e información, es el caso de la foto y el cine. La
caricatura política también documentó la Revolución Mexicana a partir de la crítica, ya fuera como propaganda del gobierno o
como apología de los caudillos revolucionarios.
Pero no fue hasta finales de la Revolución que las imágenes dentro de los movimientos sociales comenzarían a desarrollarse
dentro de la organización de las luchas como formas de comunicación, expresión y propaganda del movimiento, y no sólo de
la prensa. Es el caso del Partido Comunista, los movimientos obreros, campesinos, ferrocarrileros, mineros y posteriormente
los estudiantiles y magisteriales.
El antecedente más directo de creación de imágenes ex profeso para los movimientos sociales es el Taller de la Gráfica Popular
TGP “agrupación fundada por jóvenes grabadores cuya labor de creación y difusión estuvo destinada a los grandes sectores
del pueblo”, (Grupo MIRA, 1993, p. 18). Muchos de sus integrantes pertenecían a grupos políticos de la izquierda comunista
mexicana ligada con organizaciones europeas. Conocido como el TGP este taller reunía a artistas de diversas disciplinas:
grabadores, pintores y muralistas.
La extensa gráfica del movimiento estudiantil de 1968 fue realizada por estudiantes y maestros de la Escuela Nacional de Artes
Plásticas de San Carlos de la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México, protagonistas de una efervescencia gráfica
durante el movimiento que, entre otras cosas, luchaba por la libertad, la democracia, la transformación social, los derechos estudiantiles y la no represión. Puede decirse que la gráfica del 68 heredó la iconografía rebelde del TGP, pero tuvo características
particulares que hicieron que las imágenes de esta lucha fuera una antecedente imprescindible de comunicación y expresión
de los movimientos sociales en México.
La Escuela Nacional de Artes Plásticas ENP, la Escuela de Artes La Esmeralda y talleres instalados en diferentes escuelas de
la UNAM y el IPN Instituto Politécnico Nacional, fueron las sedes de una intensa actividad gráfica colectiva; estudiantes y
maestros participaron espontáneamente en la creación de carteles, pegas y volantes con diversas técnicas; desde el grabado
en linóleo, hasta el dibujo en mantas, pasando por el esténcil, la serigrafía, el fotograbado y el offset con la impresión de carteles; la idea era utilizar medios y técnicas de bajo costo de producción y que fueran de rápida realización para utilizarlos en
marchas, brigadas y mítines.
Otros movimientos sociales posteriores continuaron con esta tradición, sobre todo los movimientos estudiantiles o juveniles
como la Huelga de estudiantes de la UNAM en 1999 o el movimiento #Yo soy 132 en el año 2012 en el contexto de las elecciones presidenciales. El movimiento popular de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006 o el levantamiento en defensa de los bosques en Cherán, Michoacán, así como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ambos
sucedidos en 2011. Estos son sólo algunos ejemplos que funcionan como piezas claves para entender estas visualidades en
rebeldía. Mención aparte merecen los movimientos sociales como el Zapatismo en Chiapas, quienes han creado una estética
en rebeldía propia y llena de matices particulares que se revisaran brevemente en el siguiente apartado.
Es así que las imágenes del activismo de los movimientos sociales en México ha hecho una visualidad como estética decolonial, rebelde y en resistencia que va en consonancia con los cambios sociales de los pueblos, y sobre todo con las causas que
esas luchas enarbolan.
3. IMÁGENES DEL ACTIVISMO EN CHIAPAS
Chiapas es uno de los estados más pobres de México; en contraste es también una entidad con grandes extensiones de selva,
bosques y aguas, un territorio diverso biológica y culturalmente. Con la entrada de las políticas neoliberales en la década de los
noventa, la entidad sumó al rezago histórico desde la Colonia, un ataque extractivista y de despojo donde los principales afectados fueron los pueblos indígenas. En ese contexto surge el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional EZLN el 1 de enero de
1994, declarando la guerra al estado Mexicano; la respuesta del gobierno fue la organización de una guerra contrainsurgente
con la creación de diversos grupos paramilitares que, al paso de los años, y en combinación con el creciente crimen organizado
del narcotráfico, ha puesto a Chiapas en un estado de violencia permanente pues existe una guerra de baja intensidad. Ante
ello la respuesta de los pueblos es la organización social para defender su territorio, formas de vida y por la paz y justicia.
Chiapas es así, un estado donde la movilización social forma parte ya de la vida cotidiana de aquellas personas que han sido
víctimas de las políticas gubernamentales, del crimen organizado y de las fuerzas de seguridad.
Movimientos en defensa del territorio, movilizaciones en contra de proyectos extractivistas como la minería, las presas, los
centros turísticos y carreteras, la lucha por el agua, la electricidad, la defensa de formas de organización y vida comunitaria
e indígena, la búsqueda de justicia para desplazados, presos políticos, asesinados y desaparecidos, son sólo algunas de las
causas más comunes de los movimientos sociales en Chiapas.
Artistas, activistas, colaboradores y simpatizantes de las luchas se han unido a las causas de los movimientos sociales para
crear imágenes del activismo que den visibilidad a los pueblos en disidencia, resistencia y rebeldía en Chiapas.
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3.1. Enrique Díaz
Es el caso del artista chiapaneco Enrique Díaz, para quien apoyar las luchas sociales es parte esencial de su obra, su vida
estética es también su vida política porque “soy del pueblo, y esas cosas también me pegan a mí” (Entrevista personal, 2016).
Por eso, Enrique Díaz ha decidido acompañar con su obra muchas de las luchas del estado como el movimiento magisterial
chiapaneco en el año 2016 en donde realizó murales y obra plástica diversa. Díaz trabaja de manera independiente y se une a
las causas que enarbolen la justicia y los deseos del pueblo chiapaneco, por eso viaja por la entidad para solidarizarse con las
diversas luchas.
Con su particular estilo y gráfica, Díaz dibuja a gente del pueblo en pie de lucha; este tipo de imágenes es muy característica en
su plástica. También lo son símbolos como la mano empuñada que representa la fuerza del movimiento popular, las imágenes de
hombres, mujeres y niños en lucha, esto representa la unión del pueblo que se organiza en la movilización social (ver imagen 1).
La incorporación de elementos tradicionales de la cultura chiapaneca como el Parachico (danzante) o los tejidos y bordados
chiapanecos también son característicos de su trabajo artístico. Enrique Díaz explica que su arte es “para el pueblo” por eso
suele trabajar la pintura mural efímera, pinta sobre cajas de cartón y hace grabados que puedan ser impresos y reproducidos
en masa para su distribución en movilizaciones políticas.
Imágenes como la de Emiliano Zapata son también parte la iconografía combativa de este artista chiapaneco. Participa activamente en movilizaciones sociales de la región y en ocasiones produce obra que pone a la venta y las ganancias son destinadas
a la lucha social como un apoyo solidario del artista.
El carácter de artista independiente de Enrique Díaz, significa que no recibe ninguna subvención gubernamental, ni responde a
ninguna organización pública o privada por su obra, es libre de crear lo que desee en las condiciones, tiempos y espacios que
él decida. De ahí que el acompañamiento que hace a los movimientos sociales en Chiapas sea constante.
Su gráfica es muy diversa, desde pintura mural con influencia del muralismo mexicano de principios de siglo XX, hasta el grabado en linóleo que recuerda mucha de la producción del TGP.
1.- Mural No a la Minería

Mural realizado por el artista plástico Enrique Díaz en Acacoyagua, Chiapas en apoyo al movimiento anti minero. Foto: cortesía de Enrique Díaz.

3.2. Asamblea Estatal Democrática 40 /Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
Muchas veces las imágenes del activismo se hacen de manera espontánea, efímera y en la clandestinidad: no existe autoría
pero si representan una forma de apoyo a las luchas sociales. Otras veces son las propias brigadas de los movimientos quienes
se dan a la tarea de “pintar” las razones de su lucha o los apoyos que sus causas representan.
Es el caso de la siguiente imagen (ver imagen 2) ubicada en “El parque de la mujer soldado” en la capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez durante el conflicto magisterial de 2016, cuando los maestros y maestras luchaban en contra de la reforma educativa e
instalaron un plantón en la calle principal de la ciudad. Durante 3 meses (del 15 de mayo al 15 de septiembre de 2016) las y los
profesores estuvieron en paro, y durante ese tiempo la ciudad se convirtió en su lienzo. Este mural fue realizado a manera de
intervención del espacio público, al utilizar la forma del muro para dar perspectiva a la pintura, también conocida como “pinta”.
No se sabe quién o quiénes fueron los autores de esta intervención, sin embargo se puede observar el emblema y las iniciales de la Asamblea Estatal Democrática (AED 40) que es la fracción disidente del magisterio chiapaneco; esta identificación
implica que algunos miembros del movimiento fueron los encargados de hacer la “pinta” en este parque dedicado a la mujer
soldado.
CULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN
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2.- Mural-pinta en Tuxtla Gutiérrez Chiapas

Intervención pública de un muro en el Parque de la Mujer Soldado. Realizada por la AED 40. Foto: Susana Escobar Fuentes

Esta intervención- mural tiene una composición integrada por un lenguaje visual que une imagen y texto con técnicas mixtas;
por un lado el uso del esténcil para pintar las siluetas de soldados disparando sus armas sangrantes. Se incluye también pintas
con aerosol y un dibujo hecho con esta técnica a manera de grafiti que evoca la lucha obrera, campesina y magisterial al ver
a hombres que empuñan su mano como signo de lucha. La frase “Maldito el soldado que apunta su arma contra el pueblo” de
Simón Bolívar hace alusión a dos cosas principalmente: primero a la imagen principal de los soldados apuntando sus armas
hacia el pueblo, y en segundo lugar, a la clara referencia al propio espacio, es decir, al parque de la mujer soldado. El mensaje
es claro en ese sentido. Por otro lado la frase “Nochixtlán No se Olvida” es una evocación a la mortal represión que vivió el
magisterio y pobladores de esa comunidad oaxaqueña el 19 de junio de 2016 en el contexto de la lucha magisterial en la región
sur del país. Finalmente la frase en amarillo “¡Hay cosas que no se cuentan pero cuentan mucho” hace referencia al spot del
gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto quién utilizó esta frase para hablar de las “bondades” de su administración; aquí la frase ironiza y al mismo tiempo expone las contradicciones del gobierno.
De esta manera las imágenes del activismo en Chipas son un caleidoscopio ante la diversidad de ideas y formas de expresar
artísticamente las formas de lucha social. Desde un logotipo, un estandarte, hasta piezas de gran envergadura como un mural,
son objeto de análisis pues responden a necesidades diferentes, cada movimiento utiliza las imágenes para fines específicos.
3.3. EZLN
Los murales zapatistas han sido objeto de innumerables estudios, la mayoría coincide en que estos murales han dotado de
identidad al movimiento conocido a nivel mundial. La siguiente imagen (ver imagen 3) fue realizada en abril de 2015 en la comunidad zapatista de “la Realidad” Chiapas. Este mural es una obra colectiva y forma parte de una serie de murales pintados
en un conjunto arquitectónico que integra escuela, clínica, comedor y tienda zapatistas.
El mural formó parte de las actividades anuales de la organización civil School for Chiapas dentro de su Caravana Internacional
“Escuelas para Chiapas 2015” que a su vez forma parte de su programa internacional Enseñando Chiapas cuyo objetivo es poner en contacto a ciudadanos y ciudadanas del mundo con el movimiento zapatista a través de diversas actividades entre ellas
la pinta de murales en territorios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La caravana estuvo conformada por un grupo de personas provenientes de 12 países (Japón, Australia, Francia, Brasil, E.U.A.,
México, Suecia, Suiza, España, Paraguay, Reino Unido y Cuba) quien en abril y mayo de 2015 viajó al caracol zapatista de La
Realidad. La actividad estuvo coordinada por Gustavo Chávez Pavón artista que colabora muy de cerca con diversos movimientos sociales nacionales e internacionales.
Trabajar con diversos colectivos de artistas, colaboradores y personas en general que quieren conocer y apoyar al movimiento,
es uno de los rasgos principales en la producción de pintura mural en territorio zapatista. Muchas veces los murales se hacen
en contextos especiales como el caso de esta caravana internacional. El objetivo de esta pinta colectiva de murales titulada
¡Galeano Vive! Pintando a un maestro Zapatista fue recordar la muerte del maestro zapatista Galeano quien el 2 de mayo de
2014 fue brutalmente asesinado por paramilitares de la región quienes también en la víspera del crimen quemaron y destruyeron la escuela y clínica zapatista en un acto de plena intimidación a las comunidades zapatistas y su proyecto de autonomía.
A los pocos días de la muerte del maestro Galeano los y las zapatistas iniciaron nuevamente la construcción de la clínica y la
escuela que habían sido quemadas, un año después esas construcciones fueron pintadas con murales colectivos.
La investigadora Cristina Híjar describe en su video Rostros coloridos de Rebeldía (2009) cómo fueron los inicios del muralismo
zapatista. “Desde 1994 artistas y trabajadores de la cultura comienzan a llegar a Chiapas para poner al servicio del movimiento
zapatista, sus capacidades y recursos de significación. Entre otros están quienes conformarían la Convención Metropolitana
de Artistas y Trabajadores de la Cultura, Checo Valdez, Javier Campos, Colectivos internacionalistas y Gustavo Chávez Pavón”
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3.- Mural Comandanta Ramona

Imagen Mural colectivo realizado en la comunidad zapatista “La realidad”. Las paredes de la tienda de mujeres llevan el rostro de la comandanta Ramona,
símbolo y referente del movimiento zapatista.

En el Mural de la Comandanta Ramona se observan tres símbolos identitarios del movimiento zapatista: el paliacate rojo, el
pasamontañas y el maíz. La escena es una noche estrellada, y la comandanta sostiene el maíz zapatista muestra de autonomía alimentaria y organización comunitaria. Los bordados regionales son también motivo de este mural y se mezclan con la
imagen de un quetzal en lo alto del cielo.
En el caso del zapatismo la pintura mural actúa de varias maneras: como forma de cohesión social, cómo espacio para delimitar el territorio zapatista, como didáctica para que los nuevos miembros del movimiento conozcan a los personajes centrales
de la lucha como el Subcomandante Galeano antes Sub. Marcos, la comandanta Ramona, el comandante Pedro entre muchos
otros. Los murales zapatistas son así muestra de una estética en rebeldía, una ruptura, una grieta que al mismo tiempo que
identifica a los pueblos en lucha, también crea vínculos hacia afuera del movimiento y trasgrede el orden hegemónico para
proponer una visualidad en rebeldía.
4. CONCLUSIONES
A lo largo del a historia de la humanidad el arte ha sido pieza fundamental de las expresiones humanas más profundas, entre
ellas la política, es el arte en sí un dispositivo político que transforma la realidad. Estética y política forman la dualidad esencial
del arte, entendida desde el territorio de lo sensible, lo simbólico, lo representativo y lo político.
El arte dentro de los movimientos sociales es un arte político y plantea una estética decolonial (Gómez y Mignolo, 2012) al
separarse de los discursos hegemónicos y los cánones occidentales del arte. Se crea así una estética de la ruptura (De Parres,
2016), una estética en rebeldía que cuestiona al sistema, al mismo tiempo que reconfigura el papel del arte en la vida social y
política de los seres humanos.
El arte como forma política actúa como ruptura, como una grieta en la vida cotidiana, pero también como un acto festivo y
performativo al dotar la experiencia estética en el tiempo lineal de los individuos y comunidades. No se trata de crear arte con
contenido político, sino pensar que el arte en sí mismo es un acto político pues acciona, irrumpe, hiere, contrasta y alerta la
vida humana. El arte es entonces una acción que posibilita otras acciones, por ejemplo la toma de conciencia, la sensibilización
del mundo, la posibilidad de visibilizar las problemáticas, la crítica a los sistemas, la creación de otros mundos posibles.
Conocido como Artivismo, estas expresiones artísticas en especial las artes visuales las imágenes, son las que han acompañado con más fuerza las movilizaciones sociales en general y sobre todo las luchas sociales en América Latina. Se ha creado
así una visualidad rebelde y en resistencia, con rasgos muy característicos: el sentido de lo local, el trabajo comunitario y en
redes, su carácter didáctico, la creación ya sea organizada o de forma espontánea y efímera, además de retomar elementos
culturales e identitarios de la región.
Son las imágenes del activismo las que dotan de identidad visual a los movimientos, crean una estética de la rebeldía que
funciona como estrategia cultural y simbólica de los movimientos sociales, esta estética es también creadora de espacios de
lucha y resistencia ante la hegemonía visual que ostenta el poder de representación simbólica y de lo sensible.
Las imágenes del activismo en Chiapas son como pudo observarse formas de construir solidaridad entre artistas y movimientos, son estrategias de lucha y demarcación territorial, son también formas eficaces de comunicación, y sobre todo son
imágenes que accionan un mundo “otro”, son elementos visuales de transformación y lucha.
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RESUMO
Esta discussão apresenta duas propostas metodológicas de pesquisas Stricto Sensu em curso, realizadas no Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (PPGACV-UFG). Nossa intenção é que ao mesmo
tempo em que escrevemos este texto, possamos refletir sobre os percursos e desafios que a Etnografia em Educação, guiada
por perspectivas da Cultura Visual (CV), pode suscitar e revelar sobre os princípios da bricolagem e da formação de Grupos
Focais para a construção de dados analíticos para estudos contextualizados na Amazônia amapaense.
Palavras-chave: Etnografia em educação; Amazônia amapaense; Cultura Visual; Bricolagem; Grupos focais.
RESUMEN
Esta discusión presenta dos propuestas metodológicas de investigación Stricto Sensu en curso, realizadas en el Programa
de Post-Graduación en Arte y Cultura Visual de la Universidad Federal de Goiás (PPGACV-UFG). Nuestra intención es que al
mismo tiempo que escribimos este texto, podamos reflexionar sobre los recorridos y desafíos que la Etnografía en Educación,
guiada por las perspectivas de la Cultura Visual (CV) puede suscitar y revelar sobre los principios del bricolaje y la formación
de Grupos Focales para la construcción de datos analíticos para estudios contextualizados en la Amazônia amapaense.
Palabras clave: Etnografía en educación; Amazônia amapaense; Cultura Visual; Bricolaje; Grupos Focales.
1. PARA INÍCIO DE CONVERSA… DOCÊNCIAS CRUZADAS NA LINHA DO EQUADOR
No primeiro momento buscamos refletir sobre a nossa atuação docente no contexto da Amazônia amapaense na educação
básica e superior, traçando os percursos que nos construíram e nos constroem como professoras/pesquisadoras. Em seguida,
tratamos, a partir de dois casos, sobre as propostas metodológicas tratadas nas pesquisas intituladas: Imagens de violência
como fetiche, referente à pesquisa de mestrado e Saberes e práticas sociais da Amazônia amapaense: deslocamentos e reposicionamentos nos discursos meméticos e na formação do(a) pedagogo(a) da UNIFAP, referente a investigação de doutorado, ambas
sendo desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (PPGACV-UFG) na Linha de Pesquisa “C” – Culturas da Imagem e Processos de Mediação, tendo como interesse comum as perspectivas
teóricas da Cultura Visual e suas contribuições para a educação.
Narrar aspectos/momentos das nossas histórias docentes é ao mesmo tempo nos fazer rememorar cruzamentos intersubjetivos que marcam a nossa trajetória. Primeiro pelos laços consanguíneos que nos unem e segundo pelo itinerário da trajetória amistosa e profissional que seguimos construindo como primas e amigas desde a infância, como colegas de turma na
formação superior no curso de Licenciatura em Artes Visuais e posteriormente na Pós-Graduação Lato Sensu no curso de
Metodologia do Ensino da Arte com Complementação ao Magistério Superior. Agora, na formação Stricto Sensu, no Programa
de Pós-Graduação em arte e Cultura Visual, como mestranda e doutoranda. Nesse contexto, podemos dizer que somos contaminadas e movidas por “forças”, ideais que nos impulsionam ao mesmo tempo em que delineiam nossas singularidades e
continuam ressoando nas nossas histórias de vida como estudantes, professoras e pesquisadoras amapaenses.
O exercício de narrar-se, de contar histórias de si e dos outros, é uma prática que tem suscitado importantes discussões no
campo da pesquisa científica, pois segundo Suárez (2017, p.11, grifos do autor), “a revalorização das ‘dimensões antropológicas’ da narração e das disposições humanas de narrar e narrar-se, de contar histórias da própria vida, de reinterpretá-la e
reinterpretar-se como um texto aberto, polissêmico e plural, deslocam os argumentos epistemológicos que enfatizam as ‘relações sujeito-objeto’ e que congelam as múltiplas temporalidades e geografias da experiência humana às categorias inertes
da racionalidade científica ortodoxa”.
Por falar em ‘temporalidades e geografias’, tomamos como referência a linha imaginária do Equador, conhecida como “Marco
Zero”, por sua latitude de 0º, para situar o universo/campo das nossas pesquisas. Essas temporalidades e geografias localizam
e interseccionam simbolicamente as nossas histórias docentes por sermos, de certo modo, descendentes da população Tucuju, etnia indígena que habitou a área geográfica correspondente ao estado do Amapá, na Região Norte do Brasil, remontando
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a fase pré-pinzônica, por volta de 1513 (SARNEY; COSTA, 2004). A partir das primeiras excussões do navegador e explorador
espanhol Vicente Yáñez Pinzón (1462-1514), grande disputa geográfica e tratados políticos entre espanhóis, franceses, portugueses e outras nações europeias possibilitaram, forçosamente, a hibridação étnica entre ameríndios, negros (escravizados) e
brancos, formando a genealogia do povo amapaense (SANTOS, 2001).
Essa história também é marcada por uma herança bio-política e social diversificada que não foge a regra da formação étnica
da população brasileira. Mas, ao pensarmos em uma majoração de traços culturais, é possível considerar que a marca afro-indígena é sobressalente na historiografia do nativo amapaense devido às fortes identificações identitárias que abraçam as
matrizes indígenas e africanas como uma recorrência no seu “jeito de ser Tucuju”1.
O Amapá é fonte de inspiradoras metáforas e poesias, assim como declamam Sarney e Costa (2004, pp. 28): é um lugar onde
mar e terra se misturam, se disputam, cedem passo um ao outro. Nesta mutação permanente intervêm também as bocas dos rios,
ora saindo aqui, ora acolá. Por todos eles a pororoca avança. Este começo das terras do Brasil é, assim, definido pelas águas. O
mar se desviando; os rios. E entre estes, sendo, o Amazonas.
Os efeitos que o majestoso Rio-mar, denominação dada ao rio Amazonas por ser o mais caudaloso do mundo, exerce sobre a
população ribeirinha são muito fortes e permeiam o imaginário amazônico com suas ancestralidades ameríndias e afroindígenas nas diversas esferas da cultura, assim como na culinária, na arte, na religiosidade…, compartilhando as subjetividades
do amapaense juntamente com os atravessamentos contemporâneos inerentes a pós-modernidade, num misto de tradição e
modernidade, como esclarece Emmanuel Santos (2012, p. 21). Para o autor, a “percepção de uma região homogênea marcada pela imensidão de uma floresta equatorial entrecortada por rios que compõe a maior bacia hidrográfica do mundo, ainda
praticamente desocupada, não condiz mais com a realidade amazônica de hoje. A inserção dessa região, que ocupa aproximadamente 2/3 do território brasileiro, na dinâmica seletiva e pontual da lógica reticular imposta pelo processo de globalização,
em conjunto com as políticas públicas de desenvolvimento regional, tem promovido grandes alterações em sua ocupação e
organização espacial, as quais se manifestam através de particularidades sub-regionais”.
Apresentar este recorte historiográfico nos ajuda a situar o contexto de onde falamos, no qual se insere o nosso labor docente
cujas falas e percepções são impregnadas de vivências e discursos que reclamam outras “vozes”, outros aprendizados, numa
performatividade que articula prática e formação docente continuada, pois como declara à educadora Selma Pimenta (1999,
p.18) a “profissão de professor, como as demais, emerge em dado contexto e momento históricos, como resposta a necessidades postas pelas sociedades, adquirindo estatuto de legalidade”.
A nossa graduação no Ensino Superior se deu no curso de Licenciatura em Artes Visuais, iniciado em 1999 e concluído em 2003,
na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Ao recordar esse tempo, não conseguimos afirmar se escolhemos nos tornar professoras por um ideal/sonho ou se as oportunidades oferecidas à época não nos davam muitas opções. Vivíamos uma etapa da
história do Amapá marcada pela recente transformação do Território em Estado2 e a nossa condição de “independência” ainda era
muito dependente de ações paternalistas do Governo Federal, situação que se arrasta e, de certa forma, ainda persiste até hoje
devido às questões geopolíticas que nos engessam em um Produto Interno Bruto (PIB) de (0, 2%), ocupando a 26ª posição no
ranking dos Estados brasileiros, segundo os dados divulgados em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Fora algumas experiências “aqui e acolá”, o exercício do magistério se consolidou em 2006 quando nos efetivamos como servidoras públicas do estado do Amapá. Desde então, seguimos a carreira profissional desafiando os percalços que a ela é peculiar,
assim como as lutas trabalhistas, as crises econômicas, mudanças nas leis educacionais, exposição a violências físicas e sistêmicas, etc. Para além de uma escolha profissional baseada no “amor” e na vocação missionária, seguimos acreditando que a
atuação docente é, sobretudo, um tratado ético e político que assumimos e seguimos cumprindo. Pimenta (1999, p. 19) explica
que a essa profissão constrói-se “pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente no
seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, sua história de vida, suas representações, seus
saberes, suas angústias e seus anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor. Assim como a partir em sua rede de
relações com outros professores, nas escolas, sindicatos e outros agrupamentos”.
Ao refletir sobre o cotidiano docente, Pimenta (1999) nos ajuda a perceber os outros espaços de aprendizagens e conhecimento de “mundo” que também nos constroem como professoras, ultrapassando os limites dos muros das instituições de ensino.
As relações intersubjetivas que construímos com os profissionais da educação e com os alunos ao longo da nossa trajetória
criam vínculos afetivos que, embora transitórios, vão deixando marcas significativas.
Na educação básica esses vínculos são constituídos por desafios que ficam evidentes nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)3 dos últimos anos das escolas da rede Estadual de ensino do Amapá que de 2005 a 2016, no
seguimento de 8ª série/9º ano, por exemplo, não obteve a nota mínima exigida pelo Ministério da Educação (MEC). Do mesmo

1. Referência a Música: Jeito Tucuju, do Grupo Senzalas, composta em 1996 pelos músicos: Val Milhomem e Joãozinho Gomes. Essa música é muito conhecida
e cantada na região por ser considerada “porta voz” do imaginário e das identidades dos amapaenses.
2. A Constituição do Brasil de 1988 transformou o Território do Federal do Amapá em um Estado Federado.
3. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso em jul. 2017.
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modo, podemos citar a avaliação do curso de ensino superior de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Amapá4,
no qual fomos graduadas em 2003, que desde a sua implantação em 1991 não obteve conceito superior a 3. Em termos de qualidade e excelência a nota máxima seria 5. Esses percentuais somam-se a uma demanda constante dos cursos de licenciatura da
instituição que atualmente vem enfrentando muitas dificuldades para manterem-se e não fechar, sobretudo, pela desarticulação
abismal e conflituosa existente entre a pesquisa, o ensino e a extensão – pilares indissociáveis do Ensino Superior.
Os enfrentamentos da profissão se agigantam num contexto de reformas nas quais se questionam a formação docente e reforçam a “necessidade de se formar profissionais capazes de ensinar em situações singulares, instáveis, incertas, carregadas de
conflitos e dilemas, que caracteriza o ensino como prática social em contextos historicamente situados” (PIMENTA, 2002, p.
20-21). Imersas nesse contexto de incertezas acreditamos que transformações educativas significativas ocorrem a partir da
soma de forças coletivas que começam na licenciatura e se estendem na formação continuada, assim como acredita Pimenta
(2002, p. 45) ao afirmar que uma “[…] sólida formação, por sua vez, só pode ser desenvolvida por universidades compromissadas com a formação e o desenvolvimento de professores, capazes de aliar a pesquisa nos processos formativos”.
As dificuldades da docência são muitas, mas também podemos dizer que a superação delas é sempre uma força que nos impulsiona a continuar e construir outras formas de aprendizagens, outros espaços de reflexão educativa tanto no ensino básico,
quanto no superior, aprendizagens que ultrapassem os “muros” das instituições, mas que também estabeleçam trânsitos entre
o “dentro e fora” delas em fluxos constante como as enchentes e as vazantes do rio Amazonas que desafiam as transformações ambientais e continuam seguindo.
2. ETNOGRAFIAS AFLUENTES
Construir o perfil de professoras/pesquisadoras que refletem sobre as suas práticas para transformá-las é algo que requer
escolhas e atitudes que nem sempre são assertivas, mas necessárias para o devir que dissolve, cria e transforma realidades
existentes, mesmo que elas sejam subjacentes a “micro ações”. As nossas escolhas têm se materializado na investigação, na
força que a palavra contém de investigar a ação, e é com essa expectativa que nos deslocamos para outras geografias, que nos
propomos a sair da nossa ilha amapaense para fazer pesquisa no acolhedor cerrado goiano, vivendo outras aprendizagens,
mas sem perder de vista as questões que nos impulsionam nessa aventura epistemológica de caráter qualitativo.
Dar ênfase aos modos como às pessoas percebem o que vivenciam é uma das principais características das pesquisas qualitativas, pois consideram que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números, fazendo jus ao que dizem Denzin e Lincoln
(2006, p. 23): a “realidade nunca pode ser plenamente apreendida, apenas aproximada”. As interpretações dos fenômenos e a
atribuição de significados são básicos no processo e por isso os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente,
pois o processo e seus significados são os focos principais da abordagem.
Creswell (2007, p. 194) afirma que alcançar objetivos significativos por meio de uma investigação de base qualitativa é ter
ciência que “há interpretação em todos os instantes da pesquisa, do início ao fim”. Dessa maneira, as escolhas metodológicas
mais específicas vão sendo balizadas de acordo com necessidade gerada ao longo da investigação. As negociações das estratégias são flexíveis, sobretudo, quando se lida com diferentes discursos constituídos por diferentes relações de poder, pois
“não existe nenhuma ciência livre de valores” (DENZIN e LINCOLN, 2006, p. 20), mas faz-se necessário a inclusão das ideias
em consonâncias macrossociais.
Os estudos etnográficos em educação estão cada vez mais em evidência em virtude do crescimento da preocupação do investigador com questões de ética, de valor relativo aos sujeitos investigados e ao “consumidor” da pesquisa. Muito se pergunta sobre as
finalidades das investigações e se de fato os resultados alcançam validade qualitativa e provocam mudanças significativas no fenômeno investigado. Se a fala do etnógrafo é reconhecida e legitimada em sua amplitude como a fala dos atores sociais investigados
e se há espaço para a cooperação na ação (MATTOS, 2011). Traçar estratégias de pesquisa etnográfica na educação é sempre
uma tentativa de não ser apenas um(a) observador(a) criterioso(a) da ação, mas de se envolver deliberadamente em parceria com
o público investigado, pois o(a) pesquisador(a) se reconhece como sujeito e agente da problemática em questão, principalmente,
se este também se constitui como alvo da experiência por ser professor(a)/pesquisador(a) e partícipe do universo do investigado.
Acreditamos que propor metodologias de pesquisas requer muito mais que seguir “receitas” antes exploradas, pois desejamos
construir analises sobre a realidade sem abrir mão dos nossos pontos de vista, porque também fazemos parte dos contextos
em foco. Em experiências dessa natureza é importante considerar o diálogo como o elemento catalizador das ações coletivas,
pois por meio dele se constrói gradativamente a relação de confiabilidade necessária para o envolvimento proporcional dos
partícipes e a possibilidade de estabelecer cooperação “mais simétrica em termos de poder – relação pesquisador/pesquisado. Uma relação assimétrica de poder é quase sempre inerente ao processo de pesquisar, impedindo com isso uma colaboração completa” (MATTOS, 2011, pp. 97-98).
Exploraremos a seguir dois casos investigativos guiados pela etnografia em educação no contexto da Amazônia amapaense;
casos, estes, maquinados na contemporaneidade, incidentes da atualidade, mas que exploram questões culturais históricas,
4. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2015-2019 da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP. Disponível em: http://www2.unifap.br/pdi/files/2009/08/PDI-2015-2019-UNIFAP.pdf. Acesso em jul. 2017.
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não necessariamente lineares, mas que ajudam a formar, conformar, refutar e ressignificar os nossos modos de ser, estar e
agir na sociedade.
2.1. Primeiro caso afluente: A constituição de grupos focalizados para construção de dados etnográficos.
Neste primeiro caso investigativo, pensaremos os processos metodológicos como o curso do Jari, rio que banha os estados do
Pará e Amapá, afluente deveras importante para as navegações no período da colonização e de grande potencial hidrelétrico
porque possui um forte fluxo de água que desagua no Amazonas. Assim como o rio que se move seguindo as marés, a pesquisa
etnográfica junto à Cultura Visual nos convida a um deslocamento, para experimentar a escuta e “explorar outras colocações,
outros modos de produzir, relacionar, compartilhar, olhar e ver (e ser vistos através de) as imagens” (PLA, 2013, p.173, grifos
do autor). Principalmente porque, de acordo com Paula Sibília (2012, p.63), “[…] a sociedade contemporânea está fascinada
pelos sedutores feitiços das imagens”.
Assim, podemos associar a crescente proliferação de imagens a muitos fins. As imagens sobre violência, por exemplo, são multiplicadas e encontradas de formas significativas nos espaços do cotidiano. No âmbito escolar podemos perceber a propensão/
interesse de alunos em relação às imagens de violência, a partir de atividades em sala de aula ou de diálogos extracurriculares.
Partindo desse pressuposto, surge esta pesquisa problematizando e repensando sobre a relação dos alunos com as imagens de
violência. Apresentamos como tema “As imagens de violência como fetiche” e, como objetivo principal, nos propomos a analisar
como imagens de violência podem desencadear processos de agenciamento e fetiche em sujeitos/alunos em escolas.
Reconhecemos a importância desse tema porque compreendemos a violência como algo absurdo e revoltante, mas, ao mesmo
tempo, instigador, pois diariamente estamos em contato ou vivenciamos cenas que reverberam algum tipo de violência. A simples ação de assistir a um jornal televisivo nos expõe a matérias/situações de violência. Com frequência recebemos mensagens
nas redes sociais de comunicação com alguém espancando, sendo vítima de assalto ou, ainda, nos sentimos agredidos ao nos
depararmos com diferentes formas de ofensas, insultos e brigas retratados nos ambientes formais e não formais de educação.
Figura 1: Imagens de violência apresentada pelos alunos, 2015.

Fonte: Arquivo das autoras.

Figura 2: Montagem de um vídeo gravado por alunos nas mediações da escola, 2017.

Fonte: Arquivo das autoras.
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Destacamos a imagem (figura 1) acima, parte de uma atividade realizada em sala de aula. A proposta era representar eventos
corriqueiros do cotidiano que, neste exemplo, deixa evidente o tema da violência. A cena reflete o interesse dos alunos em
narrar vivências e olhares sobre o tema em questão.
A figura 2, é o registro de uma briga de estudantes que aconteceu perto de uma escola em Macapá-AP. Nessa imagem,
chama atenção o olhar curioso do público que se formou ao redor das alunas que brigavam sem que alguém tomasse a
iniciativa ou interferisse para apartá-las. As pessoas pareciam estar se divertindo com o que viam e muitas delas usavam
aparelhos celulares para filmar a briga. Rapidamente essas imagens foram postadas e se espalharam nas redes sociais
WhatsApp e Facebook.
O que nos intriga é o interesse e a curiosidade de adolescentes em propagar cenas de violência assistindo, compartilhando ou
reproduzindo-as. Ou seja, percebemos que essas imagens constituem de alguma forma as suas subjetividades.
Esta pesquisa ganha importância à medida que buscamos entender questões subjacentes à subjetividade do conhecimento, que envolvem a complexidade do mundo contemporâneo, a importância do conhecimento do outro e o compromisso
de escutar e somar vozes ao ativismo, de acordo com a perspectiva pós-estruturalista. A utilização do método etnográfico
com formação de Grupos Focais pode favorecer possibilidades de análise de significados subjetivos da experiência e da
prática cotidiana. Nesse sentido, a composição de um Grupo Focal ou Grupos Focais como técnica de pesquisa qualitativa efetiva-se a partir de interações, vivências, diálogos da prática diária e da compreensão de representações sociais
coletivas.
De acordo com Flick (2009), a investigação qualitativa não se refere apenas ao emprego de técnica e de habilidade no uso dos
métodos, mas pressupõe uma atitude em relação à pesquisa. Ou seja, discute vínculos elementares entre o mundo objetivo
e a subjetividade do sujeito. Essa atitude está associada à primazia do tema sobre os métodos, à orientação do processo de
pesquisa e os modos como pesquisadores deverão alcançar seus objetivos.
A pesquisa de campo será realizada em uma escola da rede pública, localizada na cidade de Macapá, estado do Amapá. Terá
como colaboradores para o grupo focal um grupo de 10 estudantes do Ensino Fundamental II. A escola atende as modalidades
de Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A pesquisa inclui um planejamento, desenvolvimento de ações e o preparo para a realização do Grupo Focal.
No projeto, o “esboço planejado antecipadamente é traduzido em procedimentos concretos ou então, durante o processo, o
plano é constituído e modificado em virtude das decisões tomadas em favor de alternativas específicas” (FLICK, 2009 p.130).
Esse planejamento inclui a organização da composição do Grupo Focal, ou seja, um reconhecimento da realidade visando um
olhar mais cuidadoso em relação à realidade da instituição escolar e dos sujeitos.
As sessões focalizadas serão registradas em áudio e vídeo a partir da concordância dos colaboradores da pesquisa, pois
conforme Barbour (2009), as anotações sobre as diferentes etapas da pesquisa são uma maneira de registrar observações
imediatas sobre as discussões do Grupo Focal, detalhando aspectos da conversa e do conteúdo das discussões, anotando e
complementando as reflexões no diário de campo.
Flick (2009) reitera que Grupos Focais ou narrativas conjuntas podem ser proveitosas porque a comunicação e a dinâmica dos
envolvidos pode ampliar alguns elementos referentes ao conhecimento produzido numa situação de produção de dados. Fica
evidente, assim, a compreensão da pesquisa qualitativa como um processo interativo no qual se vivenciam diversos papeis e
experiências durante as interações sociais. Na utilização de imagens, Banks (2009) destaca a importância das fontes visuais
quando somadas às observações do pesquisador porque elas podem ser úteis no momento da interpretação dos dados da
pesquisa como um caminho a revelar camadas de sentido entranhadas nos objetos visuais.
As discussões do Grupo Focal serão transcritas, os dados produzidos organizados e utilizados na análise e reflexões construídas como parte do resultado final da investigação. Ainda segundo Barbour (2009), não há respostas prontas, há um amplo
campo para o uso criativo e imaginativo dos Grupos Focais.
As entrevistas focais e, em decorrência, as discussões sobre o tema, devem desencadear informações e análises que nos ajudarão a compreender o porquê da potência de imagens e narrativas sobre violência, o modo como são concebidas e utilizadas
pelos alunos e, principalmente, seus impactos no processo de ensino e aprendizagem. Devem ajudar, também, a investigar
aspectos subjetivos dos modos de vida dos sujeitos contribuindo para reduzir e rever criticamente práticas pedagógicas excludentes ainda muito frequentes nos espaços formais e não formais de ensino.
Produzir conhecimento sobre imagens e narrativas de violência e seu potencial educativo é a tarefa desta pesquisa. Parafraseando Nascimento (2011), não basta, apenas, adotar alguns procedimentos educacionais que favoreçam o diálogo e a
descontração, é necessário repensar as práticas pedagógicas, visualizando outras possibilidades de interpretação, abrindo
espaço para práticas colaborativas entre os sujeitos na construção de um currículo mais solidário que integre as diversidades
de vozes que o compõe. O conhecimento que os alunos trazem, constroem, desconstroem ou obtêm dentro e fora da sala de
aula, por meio de formas populares da cultura visual, podem ser potentes meios para a formação do pensamento crítico sobre
a sociedade (FREEDMAN, 2005).
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2.2 Segundo caso afluente: A bricolagem como princípio investigativo.
Figura 3: Meme Willywonka satirizando a pesquisa científica.

Fonte: Site Gerador memes. Disponível em: http://geradormemes.com/meme/vkq8sy. Acesso em jul. 2017

A imagem (figura 3) acima anuncia a um só tempo as duas vias que norteiam a discussão a seguir. Primeiro, porque a sátira
especifica que se trata da comunicação de uma pesquisa realizada em um curso de doutorado; depois, por materializar o discurso memético (referente a meme) como o objeto investigado, pois os processos de criação do meme de internet5 – os modos
que ele se faz representação de uma ideia por meio de colagem/mixagem/bricolagem, são fundamentais para a concepção da
metodologia da pesquisa intitulada: Saberes e práticas sociais da Amazônia amapaense: deslocamentos e reposicionamentos
nos discursos meméticos e na formação do(a) pedagogo(a) da UNIFAP.
Este estudo surgiu das inquietações provocadas pelo crescente fenômeno da dispersão dos memes nas redes sociais
online, principalmente, aqueles que em seus formatos e conteúdos proferem discursos sobre os saberes e as práticas sociais da Amazônia Amapaense, ou seja, aqueles que possuem na sua representação imagético-discursiva, características
singulares do que se pode chamar de imaginário e/ou conhecimento coletivo amapaense deflagrado a partir das tradições
históricas e socioculturais dos povos da Amazônia brasileira. Portanto, visamos analisar como são e o que projetam/propõem os discursos sobre os saberes e as práticas sociais da Amazônia Amapaense enunciados pelos memes na formação
de pedagogos da UNIFAP.
Interessa-nos como objetivos específicos:
- construir e desenvolver bases epistemológicas sobre as concepções de formação discursiva e discurso; de imaginário e
representação dos saberes e práticas da Amazônia amapaense; de imagem e visualidade; de meme e sua dispersão nas redes
sociais online; de cotidiano e cotidianidades; de formação docente; e,
- conhecer/problematizar as percepções de alunos(as) em formação docente, suas relações e/ou choques entre as experiências visuais dos memes e as práticas educativas do curso de Licenciatura em Pedagogia que anunciam/articulam os saberes
e as práticas sociais da Amazônia amapaense.
Investigar questões relacionadas às experiências visuais e práticas culturais contemporâneas intrínsecas a formação docente
em contexto formal e informal de educação partiu da nossa experiência docente, atuando na Educação Básica e no Ensino
Superior nos cursos de formação de professores de Artes Visuais e Pedagogia da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP),
onde podemos constatar a necessidade de problematizar as imagens (memes) veiculadas nas redes sociais online e seus
possíveis processos educativos. Como pesquisadoras do campo da Cultura Visual, vemos a nossa atuação docente como
pontes por meio das quais podemos transitar e articular a investigação de saberes que ligam o ensino de arte à formação do(a)
professor(a) do Ensino Fundamental 1.
A pesquisa se apoia na bricolagem científica orientada para a formação de professores como um princípio teórico-investigativo em função da flexibilidade metodológica que oferece. Para Denzin e Lincoln (2006, p. 18) o pesquisador qualitativo é um
“bricoleur e confeccionador de colchas que […] utiliza as ferramentas estéticas e materiais do seu ofício, empregando efetivamente quaisquer estratégias, métodos ou materiais empíricos que estejam ao seu alcance”.
Nessa perspectiva, a bricolagem é apresentada como uma forma prática de construir uma ciência crítica da complexidade
(KINCHELOE, 2007), pois, “a fusão hermenêutica dos horizontes ajuda os bricoleurs a examinarem simultaneamente muitas
representações da realidade. Neste contexto, o conceito de simultaneidade é importante, pois assume precedência em relação
5. O meme de internet é uma ideia que pode se materializar em uma imagem, texto, som ou em uma fusão intermídia como um vídeo, com alto poder de difusão
e manipulação por parte dos internautas na rede, portanto, o meme não é representação em si, e sim, a ideia replicável (Limor Shifman, 2014).
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a preocupações mais convencionais com sequência e linearidade. Ao observar essas colisões conceituais, os bricoleurs de
base hermenêutica cartografam as formas com que as representações divergentes informam e transformam umas às outras”
(KINCHELOE, 2007, p.104).
A vontade de nos colocar como bricoleurs na pesquisa etnográfica perpassa pela disponibilidade para criar e recriar, pela riqueza das possibilidades apresentadas na medida em que se faz e se refaz o caminho metodológico, sem nos fecharmos em
prescrições prontas e acabadas, mas cientes da responsabilidade e do rigor em relação àquilo que investigamos. A relevância
da bricolagem está situada justamente nos insights maquinados no poder da percepção dos construtores do processo.
A partir de uma articulação de diferentes procedimentos oriundos da etnografia (CRESWELL, 2007) e amparados pelo guarda-chuva teórico-metodológico da bricolagem (KINCHELOE, 2007), planejamos ir a campo para nos familiarizarmos com o
ambiente e com os participantes da pesquisa. Essa atitude visa criar vínculos de confiabilidade para que nesse trânsito de
incertezas da investigação possamos construir um diário de campo para o registro das observações, acessar documentos
(escritos e audiovisuais) relevantes e realizar um Grupo Focal para as rodas de discussão sobre a temática.
A pesquisa de campo está planejada para ser realizada na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), no segundo semestre
do ano letivo de 2018, com estudantes dos cursos de Licenciatura em Pedagogia da UNIFAP, localizados nos municípios de
Macapá e Santana do Estado do Amapá. Esta escolha tem como critério o fato desse grupo de alunos apresentar interesse
em participar da pesquisa. Na ação em campo, pretendemos delimitar as características dos memes que serão catalogados,
problematizados e analisados ressaltando a prevalência das narrativas que eles evocam/transmitem em consonância com o
que compreendemos como saberes e práticas sociais da Amazônia amapaense. Na figura 4, apresentamos um exemplo do tipo
de imagem a qual nos referimos.
Figura 4: Meme Darth Vader em… Guerra na pororoca.

Fonte: Site Gerador memes. Disponível em: http://geradormemes.com/meme/s06igq. Acesso em jul. 2017.

O meme de internet Darth Vader em… Guerra na pororoca é uma representação bricolada/mixada que arrola ideias constitutivas
dos discursos que compõem o imaginário cultural e as práticas sociais da Amazônia amapaense. A imagem apresenta uma
grande onda de águas barrentas que lembra o fenômeno natural conhecido na região Norte do Brasil como ‘pororoca’, que ocorria no encontro das águas do mar com as águas do rio. Esse acontecimento foi descrito pelo viajante francês La Condamine,
em 1745, ao explorar o curso do rio Amazonas: “ouve-se a uma ou duas léguas de distância um ruído assustador, que anuncia
a pororoca. É o nome que os índios desses cantões dão a essa terrível vaga. Na medida em que nos aproximamos o ruído aumenta, e logo se vê um promontório de água de 12 a 15 pés de altura, depois outro, depois um terceiro e por vezes um quarto,
a intervalos breves, e que ocupam toda a largura do canal. Essa onda avança com rapidez prodigiosa e, ao passar, destroça e
arrasa tudo o que lhe resiste” (SARNEY; COSTA, 2004, pp. 30-31).
No Amapá, em virtude das transformações ambientais, principalmente pela construção de grandes barragens hidrelétricas, o fenômeno da pororoca que ocorria de forma impactante no rio Araguari, afluente do Amazonas, onde surfistas de
várias partes do planeta vinham para “pegar a maior onda de rio do mundo”, já não tem grande expressão e teve o seu fim
anunciado.
A bricolagem de edição feita com a imagem do personagem Darth Vader, da série de filmes Star Wars surfando na pororoca é
uma ideia “memeificada” que envolve um leque de possibilidade para discutirmos o assunto a partir da Cultura Visual. Entidades operantes dos meios de comunicação, impulsionadas pela transformação veloz das mídias digitais contemporâneas, com
o foco nas redes sociais online, configuram uma fartura de imagens e visualidades que se apresentam como signos que tensionam as práticas sociais. Daí a importância de tomá-las como objetos de investigação devido aos seus “transbordamentos
e suas implicações” (TOURINHO; MARTINS, 2011) para a sociedade da região.
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Encontramos nos estudos da Cultura Visual um campo de abordagem teórico profícuo para problematizar as imagens de
pós-produção, assim como os memes, esses artefatos criados, quase sempre, por meio de mixagens que agregam discursos com grande poder de replicação/reprodução. Pois, “quando falamos de visualidades, nos referimos a um processo de
sedução, rejeição e cooptação que se desenvolve a partir de imagens. Esse processo tem sua origem na experiência visual”
(MARTINS, 2009, p. 34) que constrói os nossos repertórios imagéticos mentais e visuais como vestígios da realidade em
constante transformação. Tourinho e Martins (2011, p. 54) complementam dizendo que “essas implicações e seus impactos reforçam a compreensão de que vemos através de filtros produzidos pela cultura e pelas nossas trajetórias/histórias
pessoais”.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS…
Chegamos ao final deste ensaio etnográfico com o desejo de continuar refletindo sobre as possibilidades de aprendizagens
que os temas das investigações suscitam na medida em que vamos avançando na escritura e nas digressões transdisciplinares. O breve relato das nossas trajetórias docentes no contexto da Amazônia amapaense reconta e situa o labor professoral
como potência formadora de atores que investigam as suas práticas, porém, também revelam as inúmeras tensões existentes
nas negociações que fazemos todos os dias para continuar investindo na profissão que escolhemos.
As discussões sobre os processos teórico-metodológicos com foco na realização de Grupos Focais e na concepção da bricolagem como um princípio investigativo no contexto educativo, foram se colocando como caminhos atraentes e neles continuamos nos aventurando. Sabemos que suas bases qualitativas demandam rigor e necessitam ser frequentemente revistas,
principalmente se consideramos que a interação com os participantes/colaboradores da pesquisa é fator primordial para a
confiabilidade da produção e analise dos dados.
Ao tecer esses ditos e escritos sobre as nossas intenções investigativas, percebemos intersecções e equidistâncias entre
os objetos de estudos, mesmo que eles partam de problemáticas consonantes. Assim como o fluxo do rio Amazonas e seus
afluentes em algum momento irão se encontrar totalmente modificados por seus percursos distintos, estas pesquisas, igualmente como os rios, seguem a correnteza das águas, tomando força e rumos distintos para depois desaguarem no caudaloso
Rio-mar.
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RESUMO
A observação como ferramenta, tanto antropológica, quanto da cultura visual, nos permite determinar como as pessoas interagem no espaço virtual e como isso reflete no espaço físico do cotidiano. Particularmente, nesta pesquisa e a partir da observação das interações no espaço virtual do grupo de Facebook dos alunos do curso de especialização África em Arte-Educação:
construção de objetos pedagógicos, são determinados os potenciais participantes de entrevista para avaliar os materiais
didáticos produzidos para o curso. Ao mesmo tempo, por meio do recurso das imagens e das interações em postagens, criação
de narrativas e avatares, pretende-se conhecer o perfil dos alunos. Tudo isso, no contexto da produção de materiais didáticos
audiovisuais produzidos no Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da Universidade Federal de Goiás (CIAR).
Palavras-chave: Etnografia digital, Cultura Visual, Facebook.
1. INTRODUÇÃO
Resulta-me sempre complexo tomar um posicionamento como pesquisador sob a perspectiva antropológica por não pertencer
à referida área. Contudo, considero positivo também a observação das interações das pessoas no contexto digital sob a perspectiva da cultura visual. Portanto, retomarei alguns conceitos da antropologia digital e visual para tentar contribuir, da melhor
maneira possível, com a construção da minha pesquisa de mestrado.
As investigações, que têm como foco a cultura visual, tentam “compreender o papel social da imagem na vida da cultura”
(MARTINS, 2007, p.26) e como elas se vinculam na nossa cotidianidade na chamada “civilização das imagens”. A pesquisa que
este artigo apresenta, e que eu estou desenvolvendo ao longo do mestrado1, propõe analisar a relação dos artefatos imagéticos desenvolvidos para Educação à Distância no contexto do Centro Integrado de Aprendizagem em Redes da Universidade
Federal de Goiás, com o cotidiano dos alunos que participam dos cursos, entendendo que “A pesquisa na cultura visual buscaria elucidar questões afetas ao uso, interação, criação e demais relações com as imagens visuais […] em função da ampliação
do entendimento dos contextos a que estão ligadas.” (VICTORIO FILHO; CORREIA, 2013, p.51)
Os objetos de estudo e produção da cultura visual incluem, não apenas materiais visuais tangíveis, palpáveis, mas também modos de ver, sentir e imaginar através dos quais os objetos visuais são usados e entendidos. Nesse sentido, são as tecnologias
que encontram sempre, novas maneiras de construir ilusões da imaterialidade por médio dos estímulos imagéticos (MILLER;
HORST, 2015).
2. DESENVOLVIMENTO
2.1. Contextualizando
O Centro Integrado de Aprendizagem em Redes da Universidade Federal de Goiás (doravante CIAR-UFG) é onde atualmente são
desenvolvidos artefatos didáticos, e se realiza todo o atendimento do Ensino a Distância (doravante EaD) da UFG. Além disso,
também são produzidos alguns materiais para ensino presencial e são atendidas algumas demandas específicas da Reitoria
da UFG. Atualmente, trabalhando no CIAR-UFG, e particularmente na equipe de produção audiovisual, consegui identificar
alguns problemas relacionados com os alunos e sua vinculação com os materiais didáticos. Os materiais para EaD têm que ser
desenvolvidos especificamente porque os alunos online/EAD lidam com um tipo de dificuldades que os estudantes do ensino
presencial não tem. Algumas dessas características são: a ausência da figura física do professor, limitações temporais do
cotidiano, as próprias experiências do aluno no dia a dia, a velocidade de leitura nas telas, as interações que se geram na sala
virtual, as relações com seus afetos, os diversos contextos para visualizar os materiais, limitações tecnológicas, além claro,
das complexidades de possuir conexão à internet nas diversas regiões do estado de Goiás ou pólos de ensino “especialmente
preparados” para lidar com os ambientes virtuais. A realidade é que são muitos os fantasmas que rodeiam o EaD.
Após os materiais serem utilizados pelos alunos no percorrer do curso, poucas vezes os professores autores ou tutores dão um
feedback à equipe do CIAR de como foi trabalhar com eles na sala de aula. Aqui é onde, apos três anos de realização de material
didático, percebo que não temos retorno, sugestões ou inquietações dos alunos ou professores. Acredito na qualidade e no esforço de todos para desenvolver o melhor material possível, mas o que será que os alunos têm a dizer a respeito dos artefatos

1. Mestrado em Artes e Cultura Visual na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil.
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didáticos desenvolvidos, das plataformas empregadas para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, das situações
cotidianas que atravessam e condicionam suas atividades ou dos processos de mediação empregados pelos professores?
Foi logo depois de detectar este problema, que decidi aprofundar na produção dos objetos didáticos produzidos para o curso
África em Arte-Educação: construção de objetos pedagógicos. Este curso de especialização foi oferecido pela Faculdade de História da UFG, começou no ano de 2014 e se finalizou em 2016. O curso teve como finalidade aplicar as bases da lei 10.639 que
tornava obrigatório o ensino de história do continente africano nas escolas. O projeto reafirma, não só as questões cartográficas, mas também propõe uma reflexão sobre a importância e a riqueza das culturas afro-brasileiras e africanas nas escolas
focando na desmistificação de estereótipos e preconceitos. Este curso não só teve o suporte do CIAR-UFG na produção dos
materiais didáticos, mas também na produção de uma identidade visual e materiais impressos (pastas, bloquinhos de anotação, botons, marcadores de páginas, sacolas, camisetas, etc.), 4 e-books para multiplataformas que incluem uma completa galeria de imagens e atividades dinâmicas e interativas. Finalmente, mas não menos importante, 6 mapas animados que tratam
a respeito da história e culturas africanas propondo uma fase de aprendizagem e outra de atividades. Estes objetos didáticos
foram desenvolvidos para serem empregados durante o curso e posteriormente aplicados dentro da sala de aula das escolas;
esta foi uma das características fundamentais dos artefatos didáticos. Além disso, o curso e o CIAR-UFG disponibilizam, até
hoje, todos estes materiais de maneira gratuita.
Tendo participado na íntegra da produção dos materiais didáticos anteriormente mencionados, sobretudo da produção dos
mapas animados, e também considerando a possibilidade de contatos e as repercussões que o curso teve ao ser reconhecido
pelo Ministério de Educação (MEC), decidi buscar formas de “dar voz” a esses alunos que participaram do curso e assim iniciar
um processo de pesquisa que buscasse gerar, não só um processo de retorno para o CIAR-UFG, senão que também se configurasse como um processo pessoal, onde pudesse desenvolver reflexões e buscar elementos para melhorar minha própria
trajetória como profissional ligado à educação.
2.2. Do macro ao micro
No que se refere à metodologia, para desenvolver a pesquisa durante o mestrado estou trabalhando com os fundamentos da
pesquisa qualitativa com basen a percepção, compreensão e interpretação de dados obtidos a partir das experiências dos
alunos que participaram do curso. Para isso, utilizei como referente metodológico a pesquisa qualitativa: a interpretação das
relações humanas a partir de um ponto de vista diferente, a contextualização e a busca de singularidades mais do que semelhanças. Nessa iniciativa, busco assim respeitar o ponto de vista dos sujeitos para conseguir apresentar múltiplas realidades.
Nesse contexto, eu me propunha realizar 6 entrevistas estruturadas com alunos que participaram e finalizaram a Especialização em África em Arte-Educação: Construção de Objetos Pedagógicos. Esperava que eles comentassem assuas experiências
cotidianas como alunos durante o curso e outras questões que considerassem relevantes e que pudessem ser apontadas
ao longo de nossas interações durante a pesquisa. Os contatos dos alunos foram disponibilizados pelo CIAR-UFG, após a
apresentação do projeto para a professora e coordenadora do curso Eliesse Scaramal que gentilmente cedeu os dados para a
pesquisa.
Contudo, para ajudar nessa reflexão, e provocar e direcionar esses diálogos, decidi empregar os Mapas Animados que tinham
sido desenvolvidos no contexto e para a especialização, para que os alunos assistissem enquanto estivessem comigo e como
um modo de interação com eles, para além de nossas conversas e demais contatos informais. Os mapas eram recursos didáticos audiovisuais, artefatos que desencadeavam ideias, lembranças e memórias. Dos 6 mapas desenvolvidos foram escolhidos
somente 2 para serem visualizados durante a entrevista: o Mapa animado 2: África Setentrional, que trabalha questões históricas e sociais da Primavera Árabe e o Mapa animado 6: África Ocidental, que aborda a importância das civilizações Yorubanas e
Bantas na chamada Diáspora Africana nas Américas, destacando sua influência na construção da cultura brasileira.
É importante que eles não saibam que eu formei parte da produção do material para não condicionar suas respostas. Ne realização de minha investigação, que está em andamento, estou optando por registrar as falas dos alunos através de um gravador
de áudio, e não por câmeras, de modo evitar constrangimento ou situações desconfortáveis. Posteriormente as informações,
experiências, relatos e até questionamentos serão transcritos, analisados e contemplados para dar continuidade à busca de
significações, relações e reflexões que sirvam para avaliar e ajudar na construção de futuros materiais didáticos, melhorando
os processos de mediação produzidos na educação a distância no contexto da UFG.
Durante o andamento da pesquisa e ao longo de disciplinas no mestrado fui elaborando e refletindo sobre as formas possíveis
e mais adequadas para realização dos primeiros contatos com meus interlocutores. Minha intenção era que essas interações
pudessem ganhar um significado especial para mim e para meus sujeitos de pesquisa, e que pudessem propiciar um contexto
no qual eu tivesse como obter respostas interessantes por parte de meus interlocutores, com falas, entrevistas e conversas
informais que carregassem a intensidade das experiências de cada um desses sujeitos. Nessa reflexão identifiquei uma possibilidade de gerar um contexto que me permitisse selecionar os possíveis candidatos para as entrevistas, com o objetivo de
gerar esse primeiro contato.
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Essa primeira iniciativa de busca por meus interlocutores se definiu e desenvolveu ao mesmo tempo em que cursava uma disciplina na pós-graduação que tinha como foco o trabalho de campo em universos de interação virtual. Nessa disciplina2 fomos
incumbidos de observar espaços virtuais de interação social que fossem de interesse para nossa pesquisa desde o aspecto
antropológico e da cultura visual. Determinei então, que o critério de seleção dos entrevistados partiria da participação e as
interações dos alunos no grupo de Facebook África em Arte-Educação (grupo aberto) onde os coordenadores e professores
costumavam postar materiais de leitura e deixar recados e mensagens. Após observar o grupo, adicionei alguns membros aos
meus contatos para realizar uma observação particular de cada um deles para assim, finalmente, determinar se eles poderiam
ser potenciais participantes das entrevistas, gerando assim o primeiro contato e possibilitando que eu os convidasse para
participar da pesquisa. O gráfico abaixo explica alguns dos procedimentos que foram realizados nessa etapa da investigação:
Figura 1. Imagem da metodologia

2.3. Antropologia Visual e Digital
A antropologia digital evidencia como, historicamente, os meios retêm traços culturais que determinam a maneira de entender
as culturas contemporâneas. Vários autores partem do pressuposto de que a interação presencial num local específico e a
comunicação digital são igualmente culturais. Da mesma forma, a produção material tecnológica da internet é analisada tendo
como base o conceito de cultura material, considerando como campo de análise as relações sociais dos sujeitos e seus bens
(MACHADO, 2015).
Miller propõe seis princípios que, acredita, são parte das principais questões e preocupações que atendem a antropologia
digital. O primeiro princípio é que o digital intensifica a natureza dialética da cultura, isso porque o termo “digital” é utilizado
para tudo o que pode ser reduzido aos códigos binários. O segundo ponto, que se relaciona com como o digital, nos permite entender e expor a natureza fechada da cultura analógica, ou as falhas da vida pré-digital. O terceiro ponto refere-se ao compromisso holístico da antropologia digital, entendendo que devemos, desde uma perspectiva epistemológica, analisar de maneira
conjunta tanto os sistemas sociais quanto os sujeitos em suas interdependências. Num quarto momento, o autor nos marca a
importância do relativismo cultural, sob o qual cada cultura deve entender-se dentro de seus próprios termos onde não existe
uma única e universal interpretação ou lógica universalista totalizante. Destacando que devemos dar “voz e visibilidade aquelas que foram jogadas as periferias por modernistas e perspectivas similares” (MILLER; HORST, 2015, p.92). O princípio número
cinco, preocupa-se com a abertura e fechamento da cultura digital, baseado em políticas de uso e privacidade. O último ponto
reconhece a materialidade de mundos digitais. A materialidade funciona como mecanismo por trás de nossas observações
finais: “Isso diz respeito à capacidade incrível da humanidade de restabelecer-se normativamente tão rápido quanto as tecnologias digitais criam condições de mudanças” (MILLER; HORST, 2015, p.92). Com estes princípios os autores apresentam a
antropologia digital como um subcampo que vai contra todas as abordagens que implicam que “torna-se digital” nos fez menos
humanos. Pelo contrário, não apenas continuamos humanos dentro do mundo digital, o digital nos ajuda a compreender desde
o campo antropológico, o que significa ser humano (MILLER; HORST, 2015).
2.4. Performances digitais, contatos e interações
Seguindo a proposta metodológica de realizar uma observação que fosse do macro ao micro, ingressei no grupo aberto de
Facebook anteriormente apresentado. O grupo foi criado em setembro de 2014 pelas coordenadoras do curso, que convidaram os alunos a participar abertamente, além de pessoas de toda a comunidade, que também participaram das palestras ou
atividades desenvolvidas pela FH/UFG. Na plataforma online, as coordenadoras disponibilizaram material didático e notícias
referidas à temática do curso, como por exemplo, a revalorização indígena, ou palestras e reuniões para discutir as culturas
afro-brasileiras e africanas. Além disso, também foram postados editais, tanto para inscrição no curso, quanto para concursos
públicos de professores ou comunicados especiais da Reitoria da Universidade. Uma questão que chamou muito a minha
atenção foi o fato de que o grupo aproveitou verdadeiramente o espaço para tirar dúvidas ou sugerir datas e mudanças no
programa, apontando para uma diferença em relação a outros grupos abertos em que esta dinâmica geralmente não funciona,
2. Agradeço ao professor José Ribeiro pela oportunidade de refletir sobre o andamento de minha pesquisa no que diz respeito ao trabalho de campo em universos virtuais. Essa oportunidade se desenhou durante a disciplina Dinâmicas Sociais e Culturais na era Digital do Programa de Pós-Graduação em Artes e
Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais Universidade Federal de Goiás durante o semestre 2016/2. Esse foi um contexto no qual variadas reflexões aqui
presentes se desenvolveram e que estão servindo de base para as elaborações a serem apresentadas na dissertação de mestrado sob orientação do professor
Raimundo Martins.
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levando o coletivo a se tornar um espaço de conversas aleatórias e distantes do foco principal e original a partir do qual tenha
se formado.
Figura 2. Postagens do grupo de Facebook. ScreenShot capturado em aparelho.

O grupo virtual estava composto por 352 pessoas onde 80% são mulheres e 20% homens. A plataforma teve publicações
semanais, algumas vezes houve mais de uma publicação no mesmo dia. Durante um período de 2 anos o grupo só ficou sem
postagens durante as férias. O grupo não ficou isolado dos acontecimentos políticos e sociais que aconteciam em Goiânia:
uma das coordenadoras fez menção à luta dos professores contra a privatização das escolas; foram discutidos também no
grupo os acontecimentos políticos relacionados à ex-presidente Dilma Rousseff, além de outras questões políticas de cunho
regional e nacional. Essa interações e outras postagens no contexto do grupo demonstram como o digital é uma expansão das
discutições dos espaços físicos do cotidiano (MILLER; HORST, 2015) que ao mesmo tempo que se rege por outras lógicas de
interação, também reflete e reinterpreta a dinâmicas sociais de contextos sociais off-line. Essas interações nos fazem refletir
sobre como e porque as redes sociais permitem esta interação com o espaço físico cotidiano e de como muitas vezes a sala
de aula presencial fica isolada de tudo o que acontece fora dela.
Algo notado ao longo de minhas observações preliminares era o fato de que as imagens acabavam recebendo mais destaque
na plataforma. As coordenadoras disponibilizavam fotos referentes aos encontros presenciais, palestras e ateliês de produção
de material. As fotos eram as que recebiam o maior número de interações, tanto quanto comentários positivos. Nesse ponto
do campo, eu me perguntava: os participantes gostavam de se verem desenvolvendo essas atividades ou era porque gostavam do fato de poder compartilhar e mostrar para a comunidade que eram parte de algo? Eles se reconheciam nas fotos ou
simplesmente preferiam a aceitação do público que visualiza essas imagens? A relação com as imagens, artefatos culturais,
forma parte da construção do sujeito humano. Os artefatos permitem-lhe gerar uma ordem, vínculos e socializar com outros
indivíduos (MILLER; HORST, 2015). As imagens despertavam interesse das pessoas que não costumam se relacionar muito
com o grupo ou que não participavam do curso. Assim, nesse dinâmica, apareciam pessoas que, curiosas, queriam fazer parte
do grupo. Era o caso de Rosangela, que comentou em uma situação dada que e numa das sessões do álbum fotográfico que
“queria fazer o curso”.
Figura 3. Fotografias dos encontros presenciais. Postagens do grupo de Facebook.

Tendo participado da produção do material didático, posso apontar que uma das particularidades gráficas do curso, é a utilização das tramas e cores para quebrar os estereótipos convencionais que costumam ser empregados para representar visualmente as culturas e o continente africano. Pude observar nessas primeiras interações o quão atraente a galeria de fotografias
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e imagens do grupo se tornavam. Tanto as coordenadoras, quanto os alunos personalizavam o espaço virtual para que ficasse
agradável, se singularizasse e ao mesmo tempo, se tornasse mais colaborativo.
Figura 4. Estética do espaço virtual. Capturas do Facebook.

Os mapas animados, como parte do material didático do curso, também tiveram destaque dentro das publicações. Os administradores compartilhavam Links de acesso que redirecionavam os participantes para o canal do Youtube da coordenadora do
curso, momento no qual ocorriam então várias interações, em diferentes espaços. Houve comentários positivos, e em geral, os
mapas animados tiveram uma boa aceitação.
Figura 5. Mapas animados. Captura da postagem do Facebook.

Figura 6. Mapas animados. Captura do canal de Youtube da especialização.
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Considerando as postagens e comentários é importante destacar a maneira que as coordenadoras, professores e tutores se expressavam. Descontraídos, por se encontrarem fora do espaço acadêmico presencial ou do ambiente virtual de aprendizagem,
utilizavam expressões coloquiais na escrita, como “saída do forno”, dentre outras. Segundo Miller e Horst, “quanto mais efetiva
a tecnologia digital, mais tendemos a perder a consciência do digital como um processo material e mecânico” (2015, p.06,
apud Kirschenbaum, 2008, p.135). No final de contas, eles não estavam utilizando uma conta ou login oficial da universidade
dentro do Facebook. Eles estavam cadastrados com nome, sobrenome ou até apelidos, em contas particulares que utilizam
diariamente para navegar na rede social. Portanto, consequentemente, o cotidiano da rede os atravessava, deixando de lado o
formalismo e a linguagem acadêmica, mas voltando sempre na hora dos avisos importantes com o clássico “Car@s alun@s…”.
Em geral, podemos dizer que o grupo se manifesta sobre ideais comuns, em favor da educação, dos direitos das populações
marginalizadas, principalmente negros, indígenas e pessoas que possuem descendência afro-brasileira e africana. A partir
das postagens podemos perceber que eles trabalhavam com material e publicações fundamentadas em documentos, artigos
e artefatos, tanto acadêmicos, quanto políticos, no momento das discussões sociais. Possivelmente porque, de maneira geral,
todos os participantes possuem ensino superior em história, o que exige remeter sempre às fontes, sobretudo quando trabalhamos com fatos sociais e políticos que podem atentar de uma maneira ou outra contra as liberdades particulares ou com os
princípios dos direitos a educação.
Durante este processo de pesquisa, a coordenadora do curso disponibilizou a lista com o contato dos alunos que participaram
da especialização. Como o grupo de Facebook era aberto, toda a comunidade podia participar, portanto, tive que observar as
interações produzidas pelos participantes ao mesmo tempo em que corroborava se aquela pessoa pertencia à turma de formados da especialização. Para preservar a identidade dos participantes da pesquisa, só empreguei o primeiro nome deles para
referenciá-los. No caso, pela quantidade de vezes que participaram e interagiram com os materiais e as atividades propostas
no grupo, pré-selecionei os seguintes participantes: Arioval, Jackson, Luciane, Gilmeire, Patrícia e Thayze. Posteriormente
adicionei-os como novos contatos através do meu Facebook pessoal esperando que eles aceitem meu convite.
Alguns deles aceitaram pouco tempo depois, outros em contrapartida, demoraram até uma semana. Observei as postagens
que eles colocavam na rede social durante uma semana, e percebi que em muitos dos casos, as reclamações sociais ou interesses gerais do grupo, se manifestavam de maneira individual. Luciene, por exemplo, é pedagoga e professora na prefeitura de
Nerópolis e ela não se envolveu de maneira virtual com os movimentos sócio-políticos de protesto vivenciados pela chamada
lei “PEC 241/55” de 2016. Por outro lado, Luciene é uma pessoa que demonstra grande interesse pelas questões que dizem
respeito à diáspora e ao continente africanos, já que muitas das suas interações no espaço virtual têm a ver com esta temática.
Jackson, ao contrário de Luciene, encontrava-se a favor das ocupações das escolas e universidades como forma de protesto, e
grande parte dos seus compartilhamentos no espaço virtual foram críticas às políticas e líderes do estado. Formado em Artes
Cênicas, tem aparentava ter muita consideração pelas raízes africanas que compõem a cultura brasileira e sobre o papel e a
presença da diversidade sugerida pelas populações marginalizadas no contexto social do país. No casso de Arioval, pude notar
que ele não costumava realizar postagens ou interagir diretamente com a rede social. As poucas postagens realizadas nas
semanas de observação foram retratos de momentos com familiares e amigos. Numa visão mais inicial Arioval não explicita
seus interesses nem sobre assuntos sociais, nem sobre séries, músicas, leitura ou que se focassem em outros hobbies ocasionais. Thayze, Gilmeire e Patrícia ainda não retornaram minha solicitação durante o presente etapa da pesquisa, dificultando a
avaliação das relações cotidianas que elas mantêm no espaço virtual.
Os participantes possuem como característica principal o envolvimento com a história e as culturas afro-brasileiras e africanas. Em maior ou menor intensidade eles também se envolvem com as problemáticas sociais a partir de postagens críticas e
que tomam posição na atual situação política do Brasil. É difícil analisar as posições (política, social, religiosa, dentre outras)
de alguém representado por um avatar. Ao observar o comportamento do ambiente virtual do Facebook me pergunto: De que
maneira o posicionamento diante de uma determinada discussão ou temática na rede social se reflete e se expressa no espaço
do cotidiano? Nesse contexto, considero pertinente citar Miller e Horst que afirmam que “a característica mais surpreendente
da cultura digital não é a velocidade da inovação técnica, mas a velocidade com que a sociedade toma essas coisas por garantidas e cria condições normativas para seus usos” (2015, p. 10).
Após uma semana de observação de cada um dos selecionados, encaminhei a seguinte mensagem para cada um dos participantes que aceitaram o meu convite na rede social:
Olá boa tarde (Nome do participante)! Sou Nicolas, te adicionei aos meus contatos do Facebook porque estou realizando um
mestrado em Artes e Cultura Visual na UFG e me encontro trabalhando com o curso de Especialização África em Arte Educação
que finalizou no começo deste ano. Queria saber se você, como ex-aluno do curso, gostaria de participar de uma entrevista de
caráteranônima onde serão discutidas questões referentes ao material didático e ao sistema de educação a distância da UFG. As
entrevistas serãocurtas, acontecerão no mês de março e abril do próximo ano. As mesmas não serãofilmadas e acontecerão em
qualquer local, podendo ser na faculdade, numa lanchonete ou até na sua própria casa. Também agradeceria se você tivesse algum
companheiro ou colega que participou do curso eque queirafazer parte da pesquisa. Agradeço muito pelo seu tempo!
Jackson, Luciane e Arioval se prestaram interessados e disponíveis para realizar as entrevistas. Eles fizeram perguntassobre
mim, e acredito que, num momento ou outro, fizeram uma observação do meu perfil na rede social da mesma maneira que eu
fiz com os eles.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse processo de observação pode parecer superficial, e pessoalmente, por momentos, também penso isso pelo fato de não
pertencer à área da antropologia, e principalmente, à antropologia digital. Desde a perspectiva da cultura visual, a utilização
das imagens para demarcar temáticas, interesses e pensamentos se configura em uma ferramenta para determinar comportamentos generalizados que consegui identificar nos participantes em minhas primeiras observações no contexto deste grupo
virtual. Esta aproximação inicial no âmbito de minhas investigação conseguiu não só atingir seu objetivo ao me conectar e por
em relação com os sujeitos que formarão parte das entrevistas do pesquisa de mestrado e ao mesmo tempo possibilitou que
eu pudesse começar a compreender como os participantes se relacionam no espaço virtual.
Considero que, tanto a realidade digital criada por meio das mídias sociais, quanto as imagens no contexto da cultura visual,
dizem mais sobre nós do que nós mesmos. E isso pode acontecer porque as mídias digitais encontram-se repletas de milhares
de imagens que ampliam nossa habilidade de avaliar, descrever e vivenciar, de maneira tangível, aquilo que observamos. Criamos narrativas e caminhos que são delimitados pela potência das imagens, que como a mídia digital, é infinita. Dessa maneira,
quanto mais efetiva é a tecnologia digital, mais possibilidades temos de perder a consciência do digital e assimilar aquilo como
material e mecânico (MILLER; HORST, 2015).
A respeito dos participantes pré-selecionados, acredito que pelas interações, participações e temáticas nas quais eles participavam e com as quais tive contato na minha observação do grupo, que as entrevistas que serão realizadas vão se constituir
em material decisivo e bastante interessante e como base principal para minha pesquisa, sobretudo pela diversidade de áreas
do conhecimento das quais meus interlocutores fazem parte, ao se constituírem por artistas, educadores, historiadores e
sociólogos. Pude notar nessa incursão preliminar ao campo que em um ponto todos eles concordam: é aparente e visível ali a
necessidade de valorizar e construir um ensino baseado nas raízes, nas culturas e na história do continente africano. Enquanto
àqueles que ainda não responderam ao meu contato, ficarei no aguardo por um retorno, ou caso contrário, convocarei a outros
participantes.
Por último, destaco a importância da construção de um diário de campo não só para estudos antropológicos, senão para qualquer tipo de pesquisa. Desta maneira podemos observar, analisar e avaliar os passos percorridos dentro da pesquisa. Isto nos
demarca um percurso para não perder o foco na escrita e na própria investigação.
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RESUMO
Neste artigo discuto o conceito de modos de endereçamento para pensar sobre nossos lugares e ações nos espaços sociais
quando nos envolvemos na construção coletiva de intervenções artísticas. Entendendo que as diferenças podem ser tomadas
não como discordâncias conflituosas, mas como discursos e experiências que multiplicam saberes não definitivos nem lineares, é problematizado também o caráter pedagógico da realização de ações colaborativas naquilo que Elizabeth Ellsworth
chama de espaços anômalos de aprendizagem.
Palavras-chave: modos de endereçamento; intervenção; dissensos; espaços anômalos; aprendizagem.

Ao cursar a disciplina ‘Acontecimentos Visuais e Mediações Pedagógicas no Espaço Urbano’, ministrada pelo professor Fernando Miranda junto ao programa de Pós Graduação em Arte e Cultura Visual, da Universidade Federal de Goiás, fui desafiada a
projetar e executar ações artísticas capazes de alterar alguns fluxos urbanos, provocando outras pessoas a modificarem, ainda
que momentaneamente, seus modos de se relacionar com os espaços. Esse desafio veio acompanhado de discussões sobre o
caráter pedagógico dessas ações, ao passo que elas envolveram produções coletivas para o coletivo, e não aconteceriam sem
que houvesse trocas, enfrentamentos e negociações frente à instabilidade dos espaços de circulação de público.
Trago para este evento algumas discussões sobre o planejamento e execução de três ações artísticas coletivas a partir das
quais intentei, com minhas colegas de disciplina, problematizar a naturalização de discursos de gênero que atribuem diferentes atividades para homens e mulheres e as consequentes violências sofridas por mulheres submetidas a tais discursos.
Em meio a esse processo, fui percebendo que mesmo em um grupo de cinco mulheres com um interesse em comum, havia
maneiras diferentes de sentir, pensar, ser impactada e desejar impactar o outro. Não há um consenso sobre o que é ou deveria
ser o feminismo, bem como sobre a influência de uma pequena intervenção sobre o pensamento e futuras ações das pessoas
que entram em contato com ela. Dessa forma venho, através deste texto, discutir sobre como os modos de endereçamento
ganham importância tanto nas expectativas que criamos ao realizar uma intervenção quanto nas escolhas que envolvem o
que, onde e com quais discursos convidamos outras pessoas a pensarem sobre suas práticas cotidianas no que concerne aos
estereótipos de gênero e ao impacto dos mesmos para as mulheres na sociedade. Considerar aspectos pedagógicos a partir
dessas intervenções em espaços anômalos de aprendizagem coloca a instabilidade da produção coletiva como parte importante dos processos de aprender sobre si e sobre os outros no mundo.
1. PROCESSOS DE ENDEREÇAR
Ellsworth (2005) apresenta o conceito de ‘modos de endereçamento’ tomando como ponto de partida a teoria fílmica e os
acontecimentos que têm lugar entre o social e o individual, entre o texto do filme e os usos que os espectadores fazem a partir do mesmo. Com isso, ela nos convida a discutir o acontecimento do endereçamento também na educação e nos estudos
culturais, pois, assim como o cinema, os livros, os anúncios, as propostas educativas também são produzidas tendo em vista
um público imaginado e desejado. Para que as pessoas se interessem, se disponibilizem a pensar sobre um assunto, desejem
interagir e modifiquem algo em si a partir desse contato, elas necessitam entrar em uma relação particular com as imagens
ou experiências que lhe são oferecidas. Por isso, no momento em que realizamos uma intervenção urbana precisamos estar
atentos aos caminhos escolhidos para atingir determinados públicos, mesmo sabendo que não podemos prever de antemão
quem será ele precisamente, ao passo que tanto os modos de endereçamento quanto as posições adotadas pelo participante
variam conforme a ocasião e o lugar escolhidos para a experiência.
O modo de endereçamento, segundo Ellsworth (2005), não é visível. Não está implícita em uma ação a idade, a orientação
sexual, os posicionamentos políticos ou a classe social para a qual uma proposta é destinada. Da mesma forma, esses endereçamentos não garantem um encaixe perfeito pelo sujeito ao qual se destina, tampouco excluem outras pessoas que adentrem
de diferentes modos a experiência proposta. Isso porque a intervenção (no caso de Ellsworth, o filme) nunca é exatamente o
que pensa que é, pois os modos de endereçamento não se limitam a uma só possibilidade. Essa afirmação se tornou evidente
no momento em que começamos a projetar as intervenções coletivas que motivaram a escrita deste texto.
Éramos um grupo de cinco mulheres com o desafio de realizar intervenções artísticas coletivas. Pelo fato de sermos todas
mulheres, pensamos em unir forças para tratar de um assunto que tem impacto em nossas próprias experiências: as diferenciações de gênero e as interferências delas no cotidiano feminino.
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Partimos de algumas questões em comum: concordamos que existe machismo, que sofremos e seguimos sofrendo preconceitos, que há violências de diversas ordens contra as mulheres e que há divisões culturais de papéis femininos e masculinos,
desde a infância, atribuindo aos sujeitos características baseadas no gênero de modo a construir maneiras de ser homem e
de ser mulher. A partir daí planejamos três intervenções que pudessem envolver a participação de diferentes públicos nessas
discussões iniciadas por nós.
O processo de criação e desenvolvimento dessas intervenções envolveu uma série de imprevisibilidades que faziam das ações
disparadoras de múltiplos caminhos de aprendizagens para além de um endereçamento inicial. As discussões posteriores a
cada uma das ações nos levaram a perceber que mesmo dentro do grupo não havia um consenso sobre os retornos esperados
por cada uma de nós ao convidar o público a participar. Ainda que a intervenção fosse a mesma, cada uma de nós imaginava
endereçar provocações diferentes e, com isso, se preparava para diferentes ressonâncias no contato com os participantes.
Na primeira intervenção partimos de uma ação corriqueira: a prática masculina de presentear mulheres com flores. A partir
dessa prática nos questionamos se ao lado dessa gentileza não estaria também impressa, ainda que sem intenção, uma cultura machista falando que a mulher, em sua ‘delicadeza’, necessita ser ‘protegida’ por alguém mais forte (um homem) para não
ser assediada, objetificada, desmoralizada, discriminada. Assim, compramos uma dúzia de rosas vermelhas e presenteamos
ou convidamos mulheres a presentearem seus companheiros. Optamos por não endereçar um discurso claramente ativista,
nos limitando a provocar as pessoas a pensarem sobre os privilégios masculinos a partir da pergunta: ‘Se o que queremos é
cuidado mútuo, por que não dar rosas também aos homens?’ Tínhamos como consenso que desejávamos convidar pessoas
a participar e repensar suas práticas sem com isso julgarmos suas atitudes ou dizermos que uma prática deveria substituir a
outra. Através do ato de dar rosas a homens, lançamos a dúvida sobre a fragilidade e o cuidado comumente endereçados ao
feminino.
Imagem 1: Intervenção Rosas para homens

Em meio a esse consenso inicial com relação ao endereçamento das ações artísticas, outras ideias foram sendo expostas
tanto pelos participantes das ruas quanto entre as próprias propositoras. Ao realizarmos uma intervenção que não visa transmitir uma verdade unívoca, mas provocar os participantes a questionarem suas próprias ações, deixamos uma abertura também para que nós, propositoras, pudéssemos vislumbrar intencionalidades e motivações diferentes no envolvimento com o
trabalho. Enquanto algumas de nós pensavam em abordar casais, outras preferiam presentear diretamente alguns homens.
Enquanto umas pensavam nesse ato como uma ação educativa com caráter transformador, outras pensavam que se tratava
de uma provocação sutil e aberta a reinvenções. Enquanto umas acreditavam na força simbólica dessa ação para discutir
heranças machistas que relegam a mulher a um papel inferior, outras a viam como uma gentileza recíproca. O ato de dar rosas
para homens era o mesmo, mas o modo como cada participante via e se colocava diante da ação era diferente.
Mesmo havendo um consenso sobre a intervenção a ser realizada, não havia por isso a anulação das diferenças entre cada pessoa envolvida nela. Um modo de ver a ação não anulou ou invalidou o outro, mas acrescentou caminhos, que ora se cruzavam e
seguiam juntos, ora conflitavam, se afastavam e se ligavam a outros pontos. Braidotti (2009) discorre sobre a simultaneidade
de distintas subjetivações que fazem com que cada sujeito esteja envolto em múltiplos extratos de identidade. Dessa forma,
podemos pensar que cinco mulheres nascidas em lugares distintos, com experiências distintas, são afetadas e pensam sobre
as diferenciações de gênero atravessadas por diferentes trajetórias de vida. Essa percepção das multiplicidades é explorada,
segundo Braidotti (2009), pelo enfoque interseccional, um caminho para se pensar os ziguezagues que complexificam e diferenciam cada sujeito, distanciando-o de um encaixe essencialista em suas identidades.
Na segunda intervenção decidimos levar a discussão para as redes sociais, nos apropriando de uma brincadeira que já vinha
sendo praticada pelos usuários da internet, onde se desafiava alguns amigos a realizarem uma postagem sobre um tema específico, solicitando que os mesmos estendessem esse convite a outros contatos. Nossa proposta foi, portanto, de convidar
pessoas para postarem imagens promovendo o empoderamento de mulheres pela fuga da diferenciação de atividades por gênero, o que possibilitaria que tanto homens quanto mulheres realizassem as atividades que desejassem, independentemente
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de se tratar culturalmente de práticas ditas masculinas ou femininas. Justificamos esse convite afirmando que muitas das
violências praticadas contra mulheres começariam pelas diferenças culturalmente criadas e impostas para o sexo feminino
e o sexo masculino desde a infância, e que romper com esses machismos cotidianos seria uma forma de lutar pela igualdade
de direitos.
Combinado isso, cada uma de nós deu início a esse convite de maneiras distintas, o que, consequentemente, provocou diferentes reações e respostas pelas pessoas que interagiram com a proposta. Duas postagens envolveram a realização de
atividades domésticas pelos esposos das participantes, gerando ora piadas machistas sobre a suposta inversão de papéis,
ora relatos sobre práticas cotidianas de casais heterossexuais que compartilhavam afazeres caseiros sem se preocupar com
gênero. Uma postagem sobre a infância e os demarcadores de gênero impostos pelos brinquedos gerou discussões sobre a
educação e as consequências dela para o desenvolvimento das identidades ‘feminina conformada’ e ‘masculino aventureiro’.
Outras postagens se voltaram ainda à inversão de papéis (sem necessariamente questioná-los) e sobre a imposição social de
modos específicos de lidar com o corpo (pelos, mamilos, …) dependendo do gênero de cada pessoa.
Imagem 2: Intervenção Coisas de quem quiser

Entre questionamentos, encenações, inversões de papéis, cada uma de nós expôs a temática das diferenças de gênero envolvendo diferentes práticas cotidianas, tanto na relação entre um casal heterossexual quanto em práticas ativistas de mulheres
com relação ao seu próprio corpo e à educação dada às crianças, independentemente do sexo, ampliando repertórios em torno
da temática trabalhada.
Nesta etapa, uma das integrantes não participou da intervenção, alegando posteriormente não ter se sentido à vontade para
realizá-la, ao passo que para ela, discutir diferenças de gênero não era o suficiente para abarcar um assunto tão delicado que
envolve tantos tipos de violências.
Esse incômodo nos fez discutir sobre nosso papel ao adentrar temas sociais complexos impossíveis de serem resolvidos
com uma rápida intervenção artística. Para uma parte do grupo, trazer à tona pequenas ações que expõem nossas responsabilidades por violências cotidianas que atribuem à mulher papéis inferiores já era uma forma de luta contra a violência. Para
outra parte, era preciso agir diretamente sobre as feridas de mulheres que já padeciam com a violência física e moral e que
necessitavam se recuperar dessas dores. Estávamos entre uma visão negativa da dor e uma visão positiva do empoderamento.
Braidotti (2009) contribui com essa discussão quando escreve sobre as relações de dor que envolvem os sujeitos exilados.
Esse sentimento negativo que envolve uma identidade, segundo ela, pode ser um ponto de partida para um desejo positivo de
pertencimento, ao passo que é no coletivo que se adquire forças para lutar por alguma mudança. Se nossa intervenção não
poderia acalentar a dor de uma mulher que sofre violência, ela poderia contribuir para que mulheres não se entorpecessem
diante de suas feridas, seja através de pequenas mudanças cotidianas, seja por demonstrar que existem pessoas lutando e
acreditando em práticas e discursos mais igualitários.
Entre a preocupação com a dor e o desejo de problematizar práticas banalizadas como as diferenciações de gênero, fomos
negociando o desenvolvimento de uma terceira intervenção que abarcasse o tema da violência em sua forma mais extrema,
pensando também como seria possível reverter ou amenizar as diferenças de gêneros em casos onde mulheres já não conseguem lutar sozinhas contra essas dores.
Nessa ação inserimos um novo elemento até então não presente, a solicitação de doações para auxiliar uma ONG de apoio a
mulheres que sofrem violência. Enquanto nas outras duas intervenções nos voltávamos para a reflexão sobre o que provoca a
violência, nessa convidamos as pessoas a ajudarem a amenizar as dores de uma violência consolidada. Essa mudança de foco
nos levou também a uma mudança nos modos de endereçamento, pois nos vimos em uma situação em que necessitávamos,
mais do que antes, provocar a empatia das pessoas para contribuir com uma causa. Se antes desejávamos que as pessoas
se questionassem sobre as próprias violências que praticam, agora falávamos de uma violência praticada por outros e que
poderia se tornar menor com a interferência do participante.
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De volta para a rua optamos por uma ação realizada em um espaço fixo, para facilitar o recebimento de doações. Assim, fomos
autorizadas a utilizar a fachada de um sebo de histórias em quadrinhos, que recebeu e guardou as doações solicitadas pela
ação. Com a impressão em banner da imagem de uma mulher coberta de ferimentos físicos e rodeada de palavras relacionadas
a outras violências sofridas por mulheres, convidamos os transeuntes a amenizarem as feridas dessa mulher colando curativos e escrevendo palavras positivas que substituíssem as violências ali descritas. Na mesma ocasião, as convidávamos a
realizarem doações de roupas e calçados para uma ONG.
Imagem 3: Intervenção Amenize uma Ferida

A imagem feminina proposta para o cartaz gerou novos dissensos no planejamento da ação. Por se tratar da representação
de uma mulher vestindo roupas curtas, uma colega sugeriu que as roupas dela fossem modificadas, de modo a não alimentar
discursos onde a mulher pudesse ser vista como responsável pela violência sofrida ao vestir roupas provocativas. Foi então
que nos questionamos: Caberia a nós censurar as roupas de uma mulher justamente quando nos propomos a discutir os preconceitos envolvidos na naturalização de padrões estéticos e discursivos? Essas opiniões não poderiam gerar debates e nos
possibilitar seguir abordando os machismos cotidianos? Para amenizar uma ferida precisaríamos apaziguar o ativismo? Sem
necessariamente encontrarmos um consenso, optamos por modificar alguns detalhes da roupa da mulher, mas nos preparando para conversar com as pessoas sobre os modos como elas próprias podem estar alimentando essas violências ao jogar a
culpa na vítima.
Feitas essas escolhas e concordando em não fechar as intervenções em um único ponto de vista, esses diferentes pensamentos dão consistência ao caráter de emergência das questões de gênero no acontecer de nossas intervenções. Para Laddaga
(2006) uma emergência é um fenômeno que persiste, que interatua com outros acontecimentos para se constituir em algo
improvável até então, escapando de atos individuais. Ou seja, é justamente pela combinação de diferenças no desenvolvimento coletivo das intervenções que redirecionamos os fluxos de nossas práticas. O convívio e produção com pessoas que
não pensam exatamente como nós nos convocou ao debate e à negociação. Trata-se de uma emergência como ocasião de
aprendizagem (LADDAGA, 2006). Escolhemos um tema de interesse comum, mas não partimos de um roteiro que definisse o
que e como esse tema deveria ser apreendido. É pelo diálogo que cada nova intervenção foi sendo enriquecida, considerando
e aproveitando essas multiplicidades de pensamentos.
2. ESPAÇOS ANÔMALOS DE APRENDIZAGEM
O processo de planejamento das intervenções envolveu questões bastante delicadas, pois ao mesmo tempo em que não desejávamos doutrinar, impor ideias, intentávamos convidar as pessoas ao questionamento sobre suas próprias ações, ao mesmo
tempo em que também negociávamos e repensávamos as nossas. Não julgávamos, mas desejávamos que as pessoas visualizassem suas atitudes e preconceitos tendo em vista os lugares da mulher na contemporaneidade. Envolvíamo-nos, assim,
em uma prática também educativa, ao passo que construíamos coletivamente aprendizagens sobre nossas experiências no
mundo.
Quando falamos de educação, geralmente ligamos esse assunto diretamente às instituições formais de ensino. Paradoxalmente, as discussões que giram em torno da atuação desses espaços dizem respeito justamente à busca por alternativas que
liguem seu interior, comumente isolado da sociedade, às necessidades sociais de um mundo externo às suas paredes. Ou seja,
isolamos as pessoas para ensiná-las a viver fora desse isolamento. E ao nos darmos conta desse isolamento, nos esforçamos
para criar estratégias que aproximem o cotidiano do estudante aos conteúdos escolares.
Dizemos então que queremos trazer o cotidiano para a escola, como se a instituição fosse por si só capaz de ensinar, como se
a escola tivesse o poder de transformar vida em conhecimento, quando o que ela faz é validar aprendizagens (que se dão em
todo e qualquer lugar) enquanto saberes legitimados. Mas como legitimar conhecimentos que no espaço social são tão díspares? Como abordar temáticas sociais que envolvem posicionamentos políticos diversos, maneiras destoantes de ver e pensar
os acontecimentos? Enquanto penamos para encontrar maneiras de levar esses assuntos para a sala de aula, eles fazem parte
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de conversas de crianças e de adultos, que constroem opiniões, posicionamentos políticos, divergências e convergências, esgotando cada assunto até que o mesmo seja substituído por outro de igual ou maior impacto - o que se fez bastante evidente
principalmente em nossa terceira intervenção, onde o público, em sua maioria de adolescentes, se mostrou extremamente
interessado em discutir conosco, na rua, sobre as violências sofridas por mulheres.
Tendo em vista isso, é relevante pensarmos sobre as possibilidades pedagógicas de ações como essas que, mesmo fora de um
ambiente formal de ensino, movimentam atitudes e problematizam modos de pensar e viver em sociedade. Se diversos temas
discutidos nas ruas, na mídia, na internet, no cotidiano das pessoas, afetam diretamente o modo de vida em sociedade, isso
indica o quão relevante e urgente se faz o estudo da aprendizagem para além dos muros da escola.
Como podemos pensar e agir pedagogicamente em meio a esses espaços? Como discutir e produzir aprendizagens a partir
de ações dadas em espaços não institucionais? Seria a arte um possível caminho para isso? Pela realização de intervenções
artísticas em espaços anômalos de aprendizagem (ELLSWORTH, 2011), exploramos caminhos para estranhamentos e deslocamentos de pensamentos e atitudes naturalizadas nas práticas da cidade e das redes sociais. Pensando o espaço da rua e o
das redes sociais como espaços anômalos, vemos neles o potencial de falar sobre pedagogia sem tê-la como ponto de partida
ou de chegada, nos permitindo produzir ideias para fora de currículos de ensino, explorando a força da experiência enquanto
aprendizagem de si (ELLSWORTH, 2011).
Mais do que um deslocamento físico, agir no espaço urbano, seja com uma intervenção artística ou realizando atividades corriqueiras, envolve a movimentação de modos de pensar e agir no mundo. Sendo assim, quando percorremos a cidade, mesmo
sem programar ações de ensino e aprendizagem, aprendemos e ensinamos por meio de nossos comportamentos. Ellsworth
(2011) discorre sobre o conceito de aprendizagem em processo, onde a leitura e a decodificação de signos e significados
prontos não servem à aprendizagem, ao passo que aprendemos criando nossos próprios entendimentos nas relações com o
mundo, variando pensamentos pela experiência.
Foram três intervenções realizadas em três distintos lugares, a partir das quais intentamos pensar pedagogicamente questões
de gênero através de espaços anômalos de aprendizagem, sempre buscando produzir ‘ocos’ (ELLSWORTH, 2011) nos trânsitos
já existentes, para neles inserirmos, no contato com outras pessoas, novas formas de habitar e pensar as práticas cotidianas.
Cada um desses espaços, em suas especificidades, nos fez prever possíveis públicos e possíveis abordagens para nossas
intervenções. Foi pelo conhecimento que já possuíamos sobre eles que imaginamos percursos viáveis, mas não era possível
prever quais pessoas aceitariam participar e de que maneiras elas preencheriam a potência desses ocos. Ao mesmo tempo em
que planejávamos os lugares e públicos, nosso planejamento precisava envolver as incertezas relativas às respostas, e isso é
o que enriqueceu o trabalho participativo.
O centro da cidade de Goiânia (Goiás/Brasil) – local da primeira intervenção – é um local de intensa circulação de pessoas, que
caminham, em geral apressadas, realizando tarefas de consumo. Nas redes sociais – cenário da segunda ação – não é muito
diferente, pois nelas circulam informações produzidas ou compartilhadas por usuários também heterogêneos. Já o espaço
onde expusemos o banner ficava em frente a uma loja, território de consumo e de lazer, onde as pessoas se permitiam parar
algum tempo, especialmente estudantes que, ao sair da escola, compartilhavam juntos a espera pelo ônibus próximo ao local
da intervenção.
Um espaço de correria e desatenção ao percurso; um espaço de ócio corporal e de atenções multiplicadas; um espaço de parada para viver o momento. Três espaços de grande circulação de pessoas que realizam ações específicas, mas que poderiam,
através de nosso convite, viver esses territórios de maneiras diferentes, produzindo aprendizagens em processo.
Ao considerar experiências de aprendizagem por ações coletivas realizadas fora do âmbito de sala de aula, trazemos a discussão sobre como a academia pode, como propõe Rogoff (2008), se tornar um espaço que gera princípios e atividades que
possam se converter em aprendizagens para a vida fora dos muros institucionais. Pensar a aprendizagem como a capacidade
de nos posicionarmos em situações que não necessariamente envolvem a atividade de ensino (ROGOFF, 2008) foi o grande
desafio desses trabalhos. Não se trata de levar uma prática para ser apreendida pelas pessoas, mas de entrar em contato com
pessoas que, em seus cotidianos, já realizam certas práticas, e de instigá-las a pensar sobre as mesmas.
Numa intenção não disciplinar, buscamos abordar um assunto de interesse coletivo sem impor um modo de pensar, um saber
único e indiscutível. A mudança que desejamos se deu no âmbito da provocação de interrogações que pudessem gerar múltiplas respostas. Em espaços anômalos onde não há um conteúdo específico e uma resposta correta a ser estudada podemos
centrar nossos esforços nos próprios acontecimentos e nas possibilidades de vida produzidas em meio aos percursos, fazendo
da intervenção mais um lugar de trocas coletivas do que de imposição unilateral de pensamentos.
Laddaga (2006) discute sobre um número crescente de artistas que investem em um valor interrogativo das imagens e dos
discursos para articulá-las junto às comunidades, de modo que se misturem às condições da vida social das pessoas no presente. A arte, nesses contextos, é um caminho para a construção de aprendizagens coletivas que nos levam a pensar sobre
as condições de vida social no presente. Considerando, como nos diz Laddaga (2006), que nos encontramos em um incômodo
reconhecimento de que estamos em um mesmo barco e que nele constituímos formas de vida comum que se reconfiguram
continuamente, não nos cabe traçar uma relação binária entre artistas e público. A alternativa que encontramos foi de constituir territórios momentâneos a partir das diferenças e das potencialidades possíveis nas trocas tanto com os participantes
quanto entre nós mesmas ao longo do processo.
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3. QUEM PENSAM QUE EU SOU?
Apesar da igualdade garantida legalmente a todos os cidadãos, independente de suas diferenças, cotidianamente grupos
sofrem exclusões em função de etnia, religião, sexo, orientação sexual e outras singularidades – exclusões estas que impossibilitam sua plena participação na vida pública. A essas pessoas Sassen (2003) chama de ‘autorizadas, mas não reconhecidas’,
como no caso de mulheres que, ao permanecerem em casa realizando trabalhos domésticos, não se encaixam em categorias
utilizadas para compreender a participação ativa das pessoas na vida política. São pessoas que, aceitas como indivíduos
pertencentes a uma nação, são condicionadas a atenderem a uma série de normatividades que impossibilitam a vivência da
diferença.
Mulheres podem ter qualquer tipo de emprego, mas dependendo da profissão escolhida, serão discriminadas, terão um salário inferior, serão julgadas socialmente por estar deixando de lado outras funções delegadas a elas como a maternidade, o
cuidado da casa, em uma cultura predominantemente patriarcal que impossibilita que elas exerçam plenamente direitos que
teoricamente lhe são garantidos.
Ou seja, há um perfil de cidadão para o qual os direitos de cidadania são endereçados e para o qual são contempladas as necessidades. Mas o que ocorre quando o cidadão não se reconhece nesse endereçamento? Ellsworth (2005) diz que é preciso certa
adaptação do sujeito para colocar esses perfis em seu próprio contexto, dado que os mesmos correspondem a um conjunto
limitado que sequer considera discutir determinados comportamentos, negando-os pela exclusão dos mesmos das pautas de
discussões. Por isso a importância de pensarmos sobre os modos de endereçamento presentes em determinados discursos
hegemônicos, pois só assim poderemos discutir mudanças sociais que exponham essas incompatibilidades e alimentem outros caminhos onde as diferenças sejam consideradas.
Podemos pensar ainda que mesmo dentro dessas minorias excluídas há muitas diferenças de pensamentos e modos de perceber a si próprias. Falar de um público feminino sugere que todas as mulheres compartilham padrões específicos, ao passo
que quando falamos de uma micropolítica de um grupo social marginalizado, cada diferente leitura é um ato contestatório,
haja vista que os modos de endereçamento nunca se encaixam plenamente ao público endereçado (ELLSWORTH, 2005). Isso
se torna mais evidente quando há abertura para o diálogo horizontal, para que a ‘presença’ – reivindicação de novos direitos
por aqueles que não se veem contemplados pelas políticas oferecidas (SASSEN, 2003) – seja praticada em meio às diferenças
presentes também dentro de uma comunidade menor. Sassen (2003) escreve que a prática da cidadania hoje se relaciona com
a produção de ‘presença’ por essas pessoas que não são privilegiadas social e politicamente. A presença seria, portanto, a
capacidade das minorias de reivindicarem e terem sanadas suas necessidades. Nesse caso já não se trata de reconhecer todas
as pessoas como cidadãs, mas de as próprias pessoas fazerem visíveis falhas dessa pretensa igualdade, ao passo que não se
encaixam nos padrões sociais para os quais a noção de cidadania é endereçada.
A produção de presença tem sido crescente também por quem, inserido em grupos minoritários, não se encaixa em uma única
definição e em um único conjunto de necessidades reivindicados por seus representantes. A partir da metade da década de
1980, por exemplo, o chamado feminismo de terceira onda passou a apontar a necessidade de abarcar minorias até então desconsideradas pelo movimento, como as mulheres negras, as mulheres de baixa renda e, mais recentemente, as mulheres trans
(RIBEIRO, 2014), diferentemente da segunda e da primeira onda, quando as mulheres se organizavam de forma aparentemente
mais homogênea para reivindicar direitos civis, valorização do trabalho e a liberdade sexual pelo uso de contraceptivos (PATAI,
2012).
Quando acontece uma abertura para a diversidade interna a um grupo, seja um grupo maior tomado como de ‘cidadãos’, seja
em minorias sociais como no caso dos feminismos, o que vemos é uma multiplicidade de experiências que ora coincidem, ora
se diferenciam dos endereçamentos de representatividades feministas ou cidadãs.
Ao desenvolver as intervenções, nos vimos desafiadas a pensar não só sobre o público para o qual as endereçávamos, mas
também nas próprias diferenças exercidas internamente ao grupo, os próprios desvios, as próprias minorias, as múltiplas
constituições que compuseram nossa unidade enquanto grupo de mulheres que desenvolvem intervenções sobre um tema de
interesse comum. Quem nós, enquanto grupo, pensamos que somos? De que feminismos falamos? Quem pensamos que será o
público de nossa intervenção? Quem o público de nossa intervenção pensa que nós somos? Que aprendizagens advêm desses
desencaixes? São inúmeras as perguntas que vão se somando e constituindo nossas experiências coletivas em meio a essas
intervenções. E as respostas a elas também não caberiam como resoluções únicas e definitivas. Como nos expõe Ellsworth
(2005), ainda que os modos de endereçamento nunca sejam aquilo que pensamos que eles são, pensar nossas práticas cotidianas e também a educação tendo-os em vista faz com que estejamos atentos também às imprevisibilidades que envolvem
o aprender.
4. ACONTECIMENTOS FINAIS
A ausência de controle tanto do que endereçamos quanto de quem é tocado por esse endereçamento nos coloca em uma
situação de impossibilidade de controle sobre o que se ensina e o que é aprendido. Ao mesmo tempo, nos abre a necessidade,
e também a possibilidade, de repensar os lugares do conhecimento em nossas vidas. Se nossos pensamentos e experiências
se modificam pelo contato com a coletividade, é importante entendermos também que as aprendizagens nunca se dão de
forma previsível e acabada. Precisamos explorar o potencial da multiplicidade sem consenso, das verdades contingentes, das
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diferenças que somam ideias ao invés de reduzi-las ao igual. Na rua não sabíamos o que seria feito com a rosa quando a pessoa se distanciasse. Nas redes sociais não sabíamos quem e como as pessoas responderiam ao convite de participação. Na
calçada não sabíamos o que as pessoas escreveriam no banner e nem o quanto nosso convite faria com que elas avaliassem
essas violências em seus cotidianos. Mesmo a certeza inicial sobre o interesse comum de todas as integrantes do grupo trouxe
imprevisibilidades no momento em que cada uma abordou de formas diferentes os temas e as pessoas e alargou os modos de
endereçamento.
Com tudo isso, vejo que para além das pessoas que recebem ou recusam as rosas, ou das pessoas que respondem ou recusam
o convite de postagem nas redes sociais, há desejos, curiosidades e movimentos que não cessam de acontecer. E quando me
lembro que a disciplina a partir da qual essas intervenções foram realizadas tem em seu título o termo ‘acontecimentos visuais’, sinto que é dessas inquietudes não capturadas que emergem os saberes mais potentes, aqueles que nos movem a querer
saber sempre mais.
REFERÊNCIAS
• BRAIDOTTI, R. (2009), Transposiciones. Sobre la ética nómada. Barcelona: Gedisa.
• PATAI, D. (janeiro-abril/2012), Do Feminino aos seus plurais… Florianópolis: Revista Estudos Feministas. 20(1): 316-319.
• ELLSWORTH, E. (2012), Places of learning: media, architecture, pedagogy. Nova York: Routledge.
• ELLSWORTH, E. (2005), Posiciones en la enseñanza. Barcelona: Akal.
• LADDAGA, R. (2006), Estética de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
• RIBEIRO, D. (2015), As diversas ondas do feminismo acadêmico. Disponível em www.cartacapital.com.br/blogs/escritorio-feminista/feminismo-academico-9622.html
• ROGOFF, I. (2008), Turning E-Flux. Journal #0. Disponível em: www.e-flux.com/journal/turning
• SASSEN, S. (2003), Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de Sueños.
CURRÍCULO
Tamiris Vaz
Professora do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Doutora em Arte e Cultura Visual pela
Universidade Federal de Goiás (UFG), Mestra em Educação e Graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM). É pesquisadora dos Grupos de Pesquisa: SOMAestética (Iarte/UFU) e Estudos e Pesquisas em Arte, Educação
e Cultura (GEPAEC/UFSM).

CULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN

837

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM O LIVRO DE ARTISTA COMO ARTEFATO
CULTURAL NA EXPERIMENTAÇÃO DE SUBJETIVIDADES
Ana Lúcia Pereira Ferreira de Quadros
IFSul Câmpus Bagé - RS, Brasil
aninha-q@hotmail.com
Ana Beatriz Campos Vaz
E.E.E.M. Frei Plácido - Bagé - RS, Brasil
abcvaz@gmail.com
RESUMO
O texto apresenta pesquisa desenvolvida por duas professoras de arte da rede pública de ensino da cidade de Bagé1. Esse
projeto é um desdobramento da pesquisa com foco nas questões da arte contemporânea e sua presença nas práticas pedagógicas, realizado no ano de 2016 com turmas de alunos de duas redes de ensino público. Em torno ao livro de artista foi
desenvolvida a proposta com alunos de 9º ano do ensino fundamental2 e de 1º ano do ensino médio técnico3. O interesse pelo
livro de artista se deu pelas possibilidades na exploração de materialidades e na experimentação de aspectos táteis e visuais.
Por seu caráter sensorial, este artefato cultural é capaz de provocar diálogos e resgatar memórias ao oportunizar a interação
e a revisão de significados. A arte contemporânea foi experimentada na intermediação de ações que transitam na arte como
exercício de subjetividade na construção de lugares de afeto.
Palavras-chave: Arte contemporânea; livro de artista; subjetividade.

Este escrito exibe considerações sobre o livro de artista como artefato cultural e suas possibilidades de tratamento na sala de
aula, resultado das nossas pesquisas como professoras de artes visuais da rede pública de ensino. A investigação apresenta o
diálogo em propostas pedagógicas as quais se realizam em torno às vivências com a arte e, em especial, com a arte contemporânea. O trabalho foi desenvolvido no ano de 2016, com turmas de alunos, em períodos díspares de escolarização, em Escolas
de diferentes esferas públicas. Uma escola no âmbito estadual e a outra federal.
Pensar o ensino da arte como constante envolvimento com processos que lidam com questões distintas, nos move em direção
às propostas da arte contemporânea. A arte contemporânea por seu caráter polissêmico permite uma aproximação de forma
diferenciada. Por sua disponibilidade em lidar com o múltiplo a arte contemporânea traz, em suas ações, o que apontam Deleuze e Guattari (1997) em O que é a filosofia?, a possibilidade rizomática das múltiplas relações. Ou seja, não há interdição,
há inúmeros enfoques que se pode escolher ao abordar a arte como caminho de pesquisa e experimentação em sala de aula.
Tais premissas nos movem através das inquirições que a arte contemporânea provoca em nós mesmas, ao fazer que a nossa
prática em sala de aula seja perpassada por tais intervenções. Martins (2012, p.64) em seu texto Curadoria educativa: inventando conversas, questiona sobre quais escolhas são feitas para apresentação de obras de arte para os alunos. Seriam essas
seleções sobre obras com as quais temos mais facilidade em lidar, ou a opção recairia, ao contrário, sobre produções que também nos instiguem questionamentos? A nossa eleição certamente passa pelas provocações que as poéticas contemporâneas
nos proporcionam.
Pensar a arte contemporânea requer a abordagem sobre quais pressupostos são pretendidos ao acercar-se a este tema. A arte
contemporânea pela pluralidade em suas propostas e pelas oportunidades de gerar questionamentos é o que nos preocupa
como foco de trabalho.
No momento em que são trazidos à tona posicionamentos sobre arte poscontemporáneo4, cabe destacar que o interesse aqui
não é delimitar períodos ou defender outro posicionamento que não seja o amplo leque de possibilidades que é trazido pela
arte atual. A arte contemporânea elenca elementos que se ligam ao cotidiano e com ele tem uma relação que nos permite olhar
o mundo de outro modo. Esse é o interesse pela arte contemporânea, justamente pela falta de limites em suas produções,
1. Bagé é uma cidade localizada na região da campanha, do Rio Grande do Sul, Brasil. A cidade faz fronteira com o Uruguai.
2. A turma de 9º ano é da Escola Estadual de Ensino Médio Frei Plácido, em Bagé, Rio Grande do Sul, Brasil.
3. A turma de 1º ano do ensino médio pertence ao Curso Técnico em Agropecuária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
– IFSul Câmpus Bagé – RS.
4. O filósofo Armen Avanessian, em entrevista a Maria Muñoz, aborda sobre o momento atual como estando mais adiante do paradigma da arte contemporânea. Destaca que há falta de critérios, que segundo ele se fazem necessários, uma vez que tudo que acontece em arte na atualidade vem neste contexto, ou
seja, há a necessidade de estudo sobre quais características determinam a arte contemporânea. As questões invadem os campos de mercado e de distribuição.
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as quais nos envolvem em seus questionamentos, ao provocar a revisão de conceitos. Ou seja, não há respostas prontas que
sirvam de modelo para a aproximação com uma ou outra obra. O envolvimento passa pela experiência estética da maneira
referida por Dewey (2010)5.
A experiência estética, de acordo com Dewey (2010), está ligada ao meio em que ocorre. Assim, ao entrarmos em contato com
produções artísticas, estas possibilitam ao nosso imaginário entrar em contato com o mundo de outro modo. De acordo com o
autor, a experiência estética promove algo de um estado a outro através das relações que propõe com o experimentado e o que
ele proporcionou, com o que pode vir a ser. Nossas experiências são interações com o meio, portanto, a arte contemporânea
ao trazer esses elementos cotidianos, deslocando seus usos, mexendo com suas funções habituais permite que os vejamos
de outro modo.
Nesse sentido a arte contemporânea é tratada como propõe Bourriaud (2009). O autor discorre sobre outros usos do mundo,
em Pós-produção: como a arte reprograma o mundo. No texto, Bourriaud discute a arte como possibilidade de uso do mundo,
em que o artista faz uso dos elementos presentes, quer sejam eles obras de outros artistas ou materiais corriqueiros que são
realocados em novos rumos. Dessa maneira, aos alunos são apresentadas produções artísticas que estão mergulhadas no dia
a dia e que são comuns, triviais, contudo podem ser revistas por um olhar mais atento. Assim, o olhar atento do artista proporciona olhares atentos para quem com eles se dispuser a compartilhar.
O olhar aqui é visto como propõe Cardoso (1998, p.348) ao estabelecer a distinção entre ver e olhar. Para o autor, “o ver, em
geral, conota no vidente uma certa discrição e passividade ou, ao menos, alguma reserva. […] com o olhar é diferente. Ele remete, de imediato, à atividade e às virtudes do sujeito […] Ele perscruta e investiga, indaga a partir e para além do visto”. Nesse
sentido o ato de olhar é atividade no mais amplo da palavra. Pois o olhar questiona exigindo envolvimento e atenção.
A arte como promotora de afetos pode ser potencial de discurso na sala de aula. Os afetos como propõem Deleuze e Guattari
(1997) são pertinentes à obra e estão em constante vir a ser, são gerados por ela, despertando sensações e, com estas, os
questionamentos. Essas sensações provocam a movimentação, deslocando as percepções em relação aos acontecimentos
corriqueiros.
Ao colocar suas obras no mundo, os artistas colocam em movimento as nossas percepções. Conforme Rancière (2012, p. 64)
os artistas dispõem de “[…] estratégias que se propõem mudar os referenciais do que é visível e enunciável, mostrar o que não
era visto, mostrar de outro jeito o que não era facilmente visto, correlacionar o que não estava correlacionado com o objetivo
de produzir rupturas no tecido sensível das percepções e na dinâmica dos afetos”.
Os afetos são discorridos como devires em que as subjetividades são experimentadas em suas rugosidades, e o outro não
perca a sua aspereza, como propõe Guattari (2012). Desse modo o mistério permanece exigindo a movimentação, a desacomodação.
Justamente a desacomodação é o que agencia o contato com a arte contemporânea. Uma vez que, suas ações nos tiram do
lugar comum ao provocar questionamentos que desestabilizam as nossas certezas. Tais questionamentos, ao serem provocados no espaço da sala de aula, possibilitam miríades de percepções que movem com os conceitos pré-existentes.
O interesse pelo livro de artista advém dessas premissas. O livro, como artefato cultural, carrega consigo a aceitação de forma
universal, de ser continente de verdades que foram construídas com aval da sociedade. O seu formato é culturalmente aceito
como transmissor de relatos quer sejam eles de caráter histórico, ficcional, ou científico. Portanto, não há questionamentos
nesse sentido.
Em se tratando do livro de artista as coisas não se apresentam dessa forma. Como aponta Silveira (2008, p.248) “A origem do
livro de artista como categoria não é orgânica ou espontânea. É conquistada. […] o livro de artista em sentido lato é uma manifestação da cultura fragmentada do século 20”. Ainda nesse argumento Silveira (2008, p.249) refere que “o conceito de livro
de artista é uma construção do sistema das artes, como fruto de uma constatação da emergência de um campo eletrificado
pela tensão entre a mídia moderna e o objeto consagrado e milenar”.
Portanto, o livro de artista aparece e, é aceito, dentro de determinado tempo histórico, todavia, num ambiente destinado à arte,
ou seja, para quem desfruta de seu meio. Não atua como verdade. Assim, é que pensamos na sua aproximação com a sala de
aula.
Nesse sentido, a forma livro foi trazida para propor ver de novo, para sorver o conhecido. Desse modo, promove-se mais os
dissensos da maneira mostrada por Rancière (2012), em que são mudados os modos de percepção porque são alterados os
modos de apresentação.

5. Neste texto, publicado originalmente a partir do título The later works of John Dewey: Volume 10: 1934 Art as experience, o autor trata da experiência estética
como algo que não se esgota em si. Desse modo, a experiência estética, ao ser perpassado pela compreensão, permite relações. A experiência estética é
processo.
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Com tal propósito, foi sugerida uma experimentação em torno à forma livro de artista. O livro, se partirmos da consideração de
lugar habitado6 (Certeau, 2009), só se torna habitado no momento em que se entra em ação com ele. Ele traz o mistério que só
é desvelado depois de aberto e entregue ao sabor de que com ele se permite interagir.
Num momento em que “[…] o mistério se tornou uma mercadoria cada vez mais rara” como proclama Guattari (1992, p.31), ao
tecer considerações sobre a homogeneização das manifestações produzidas pela imposição de padrões de comportamento,
percebemos que o livro de artista pode lidar com estas demandas. O livro de artista de caráter único, produzido – acontecendo
- a cada página, resultado da manipulação de matérias heteróclitos por parte do artista, permite ao espectador a vivência com
outras possibilidades de expressão de subjetividades.
Guattari (1992, p.19) propõe que a subjetividade “é o conjunto de condições que torna possível que instâncias individuais e/ou
coletivas estejam em posição de emergir como território existencial[…]”. Ou seja, como conjunto, as condições que favorecem
as manifestações são plurais, resultado de inúmeras relações. O autor enfatiza os Universos incorporais, neles a arte como
componente que foge à modelização. Nesse sentido a arte é pensada na pluralidade da arte contemporânea e no livro de artista
como revisão de conceitos. Ao revê-los, os conceitos são retirados de sua imobilidade permitindo sua validação. A validação
dos conceitos, segundo o autor, só ocorre quando os mesmos são acionados. Esse propósito foi presente ao lidarmos com o
livro de artista.
Na tentativa de estabelecer relações significativas entre o trabalho com arte na escola e a vida cotidiana, criando uma rede
de sentidos, surgiu a proposta de construção de livro de artista como artefato cultural. O livro de artista se inscreve como
produção estética contemporânea que, por meio de inconstantes páginas de arte, revela memórias e identidades de quem o
faz. O livro como peça única pode ser entendido como um exercício de sensibilidade e liberdade poética, já que não se prende
a padrões de forma e funcionalidade. O processo de construção é um desafio, baseado no resgate das memórias e afetos,
pautado no olhar, no fazer e no refletir, entendendo a arte como um produto das relações do homem com o mundo. O livro é
um objeto estético, autobiográfico que explora diferentes materialidades e configurações ao mesmo tempo em que promove a
experimentação de subjetividades, durante todo o processo de criação.
Silveira (2008, p.248) afirma que o livro de artista “[…] é o campo da arte que se expressa pela apropriação artística do livro,
em idéia ou pela forma, por meios gráficos ou plásticos, persistindo o livro na criação final, ainda que remissivamente ou
remotamente, ou ainda pela sua negação e ausência”. No entender do autor o termo livro de artista transita na mobilidade da
própria arte. Pois, como obra de arte pode mover-se entre denominações tais como: livro de artista, livro-objeto, entre outros.
Essa característica é o que nos interessa enquanto proposta envolvendo o livro de artista, isto é, as possibilidades plásticas e
expressivas de diversas materialidades como possibilidades de lidar com os afetos.
O livro, de caráter único e artesanal, difere do impresso por trazer a marca pessoal de quem faz. Essas ênfases tiveram repercussão nas produções, pelas disponibilidades avistadas. Por isso, o exercício de garimpar materiais em seus guardados
promoveu envolvimento e desejo de realização a cada aula. As produções foram alternadas entre o trabalho na Escola e em
casa, atendendo às necessidades que surgiam. Uma vez que, a cada etapa, as exigências eram manifestas e o envolvimento,
inclusive da família, se tornava mais efetivo. A contribuição dos familiares, no momento das buscas por objetos, fotografias e
outras referências, serviu como suporte para a construção do trabalho.
Através de acesso à internet foram mostrados os livros de artista de Lenir de Miranda, Guita Soifer, Artur Barrio, Antonio Del
Donno, Paulo Bruscky. Os critérios de escolha dos artistas se deveu às produções heterogêneas, tanto em relação à escolha de
materiais como também pelas diversas possibilidades de apresentação final do livro como objeto.
Silveira (2008, p.77) aponta que: “o livro de artista é uma categoria (ou prática) artística que desenvolve tanto a experimentação das linguagens visuais como a experimentação das possibilidades expressivas dos elementos constituintes do livro ele
mesmo. O transporte de significado do texto para o volume em si pode ser muito radical, caso específico em que a obra passa
a ser denominada livro-objeto. Assim, nem todo livro de artista é um livro-objeto, mas certamente todo livro-objeto é um livro
de artista”. As características plásticas do livro-objeto, nas suas peculiaridades sensório-motoras, vão validar essa prática.
Essa referência pode ser aplicada à forma de trabalho de alguns artistas como é o caso de Lenir de Miranda. Em muitos de
seus trabalhos ela se apropria de livros existentes do universo literário e neles realiza interferências com objetos de diferentes
materialidades e procedências, subvertendo a função do livro. De acordo com Silveira (2008, p.240), com essas ações, a artista
“[…] multiplica ou potencializa a ambiguidade inata ao livro”.
Nesse contexto de vivência artística, em que memórias e materialidades dialogam na experimentação de subjetividades, surgem páginas que revelam histórias próprias, descontínuas7 e repletas de significação. Nelas, a inserção de objetos de diferentes procedências, não convencionais, criam novas narrativas e o livro de artista passa a ser um livro-objeto. Um trabalho em
que diferentes linguagens, memórias e singularidades dialogam, possibilita estabelecer relações de identificação e construção
de sentido, ao compreender a arte como uma forma de conhecimento de si e do mundo.

6. Em A invenção do cotidiano: artes de fazer, Certeau (2009, p. 184) estabelece uma distinção entre espaço e lugar. Lugar é ordem pois sugere estabilidade ao
passo que espaço invoca o movimento. Assim “o espaço é um lugar praticado” pelas ações que nele são promovidas.
7. O termo é usado para referir que o livro não obedece uma linearidade, nem no formato, nem na utilização dos materiais.
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Na ótica de Hoffberg (Apud Silveira, 2008, p.215), “nesta época de microchips e microcomputadores, o livro-obra é um bem-vindo antídoto tátil, visual e verbal aos pixels e ao discurso eletrônico em nossas vidas”. Assim, esse exercício envolvendo
manualidades, altera - pelo menos momentaneamente - hábitos rotineiros do cotidiano dos estudantes, como o uso incessante
dos aparelhos celulares, por exemplo. Nessa mesma rede de significações, o exercício de buscar materiais significativos, de
resgatar memórias e afetos promoveu o diálogo entre passado e presente, desejo e sensibilidade. O envolvimento na produção
do livro de artista, propiciou uma nova maneira de olhar, manipular e ressignificar seus guardados.
Essa vivência buscou aproximar a arte da vida cotidiana dos estudantes, através do contato com produções de arte contemporânea, do resgate de memórias, afetos e referências de si próprio. O ato de explorar diferentes materiais, possibilitou também o
resgate de antigos saberes. Como referido anteriormente, uma seleção de obras foi apresentada aos estudantes para instigar
questionamentos e despertar a curiosidade, ao mesmo tempo em que, permitiu conhecer distintos processos de criação ampliando o repertório cultural.
Entre as obras mencionadas, podemos destacar: o Livro de carne, 1977, de Arthur Barrio, cuja materialidade provoca estranhamento e discussão e o Livro de tudo-tudo nada-nada, 1994, de Lenir de Miranda, por suas peculiaridades que o tornam um
convite ao tato. Como salienta Silveira (2008, p.236), “A artista não aceita a obra de arte hierática. Caso se tenha excesso de
cuidados no manuseio, ela insistirá: “É para pegar mesmo, assim…”, e demonstrará enfaticamente que o toque tem que ser decidido e interessado, desejoso de investigação. Está aí, talvez, uma das mais fortes ferramentas perceptivas da obra de Lenir:
o tato”. O aspecto tátil torna a experimentação mais envolvente e age como complemento da ação de olhar.
Na ótica de Silveira (2008, p.249), “no que diz respeito a sua presentificação, os livros de artista mais agressivos parecem
preferir oscilar entre propor a investigação lúdica e oferecer-se à polêmica”. Tais características instigaram o contato sensível
com os livros de artista, propiciando uma experiência estética que provocou reflexões sobre a vida. Esse trabalho artístico ao
estabelecer relações diferentes com a arte permitiu a revisão de conceitos.
As criações dos alunos foram ocasiões de discussão e ação em torno do livro como lugar habitado. O lugar livro gerou reflexões que permitiram a parada e a retomada em momentos distintos. A atividade lúdica e sensível de trabalhar com a produção
de artefatos carregados de subjetividade, inserida nas poéticas contemporâneas, permitiu aos alunos uma aproximação singular e um envolvimento diferenciado com a arte.
Nesta etapa, cremos ser pertinente trazer o depoimento de alunos a respeito da realização do trabalho, ao serem questionados
sobre o processo.
Na sequência, são apresentadas algumas dessas considerações:
Aluno I: Construindo meu próprio livro descobri um novo “mundo” […] gostei muito dessa experiência, gostei de vivenciar essas
coisas que criando o livro de artista pude fazer. […] consegui repartir experiências, desejos, medos e ambições[…].
Aluno II: A experiência de fazer o livro de artista foi única […] o livro de artista é algo único, com obras únicas, pois cada artista
(nesse caso aluno) tem seu ponto de vista, seus traços, sua maneira de se expressar. Por fim deixo claro que amei fazer o meu livro
de artista.
Aluno III: Gostei de fazer pois todos nos tornamos “meio artistas” e foi um ótimo exercício de expressão.
Aluno IV: Na minha opinião foi um trabalho muito legal pois nele cada um pode mostrar um pouco de si e do que gosta. O meu
livro continha bastante frases e reflexões que inspirassem quem lesse ele. Acho que foi um dos melhores trabalhos já propostos.
Aluno V: Quando pensei em “livros” […] não era mais um livro, era o MEU LIVRO DE ARTISTA. Procurei conhecer mais sobre o
assunto, me assustei confesso, pois até de carne eu vi. Enfim fazer esse livro me fez parar e pensar na folha seca que valor já não
havia, na tampinha de garrafa, no meu cabelo, nas cores, então vi que tudo se pode usar, foi divertido fazê-lo, foi difícil
, foi
inquietante[…]
Aluno VI: O livro pra mim foi uma experiência incrível, nunca tinha feito algo assim. Esse livro pode transformar qualquer pessoa
em um ou uma artista. Ele nos leva a fazer obras inesperadas como costura, bordados, colagens […] O meu livro teve costuras,
frases, desenhos, algumas coisas que falam quem eu sou realmente.
Aluno VII: O meu livro de artista foi muito legal porque eu ocupei o meu tempo fazendo mais o livro do que assistindo TV ou mexendo no celular, eu tive que pensar bastante[…] quando eu tava fazendo um desenho ou escrevendo eu já ia pensando no que eu
ia fazer no outro.
Pelos relatos, apreende-se que houve mudanças em relação ao desempenho e, em relação ao aprendizado em arte. Ao lidar
com questões da arte contemporânea que, de certo modo, privilegiam o cotidiano, os estudantes puderam perceber que a arte
não seria somente o que está sacramentado e guardado a sete chaves nos acervos dos museus. A arte poderia ser encontrada
na folha seca como referido no depoimento de aluno registrado acima. As declarações apontam a satisfação em realizar o livro
de artista ao mesmo tempo em que denotam a dedicação e a disponibilidade durante a execução do trabalho. Conforme outro
depoimento transcrito acima, em que o aluno relata a mudança ocorrida em seus hábitos diários quanto ao uso do telefone celular, o qual foi preterido – ao menos em alguns momentos – pelo envolvimento com a produção do livro, pode-se estabelecer
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relação com o referido por Hoffberg (Apud Silveira, 2008, p.215). Nas palavras da autora o livro funciona como uma espécie de
antídoto às relações mediadas pelas novas tecnologias da informação.
As ações descritas foram experimentadas e obtiveram o aporte que as aulas proporcionaram. Esses relatos fizeram parte do
processo de trabalho e foram estimulados durante todas as etapas da ação produtiva. Ou seja, o pensamento foi visto como
exercício. De acordo com Silva (2011, p.80) o ato de pensar: “[…] não é apenas uma habilidade, mas demanda uma sensibilidade, que envolve um conjunto de vivências[…]”. No texto sobre o ensino da filosofia, a autora destaca sobre o exercício filosófico
em que as bases estão no espanto diante do mundo e não a partir de conceitos acabados. Ao aproximar essa visão do pensamento efetuado pelos alunos percebe-se que as ações foram realizadas mediante atenção e dedicação diferenciadas em que
cada aluno se percebeu no processo de experimentar a arte. Em suas possibilidades, o livro de artista permitiu o exercício do
pensamento e a manifestação das subjetividades na medida em que foram criados espaços de experimentação.
Para concluir, destacamos que as vivências artísticas envolvendo a produção de livros de artista, apontam para um dos inúmeros enfoques que se pode escolher ao abordar a arte contemporânea na sala de aula.
A produção de livro de artista tem nos revelado uma infinidade de possibilidades de suscitar diferentes leituras e conexões com
o cotidiano, que nos desacomodam, possibilitando olhar o mundo de outro modo. É nesse contexto, de questionamentos e de
revisão de conceitos e práticas artísticas, que se insere essa vivência compartilhada nas duas instituições de ensino. Para dar
forma às suas ideias e conceitos, artistas manipulam materiais heteróclitos e nesse processo não existe regras para criação.
Esse foi o propósito de abordarmos o livro de artista no contexto da sala de aula. Pois acreditamos que o processo de criação
acontece na vivência de situações de investigação, na relação entre memória, observação e imaginação, na experimentação de
suportes e materialidades, ao promover a invenção de novas narrativas e novas relações. Ao longo do trabalho constatamos o
envolvimento dos estudantes na proposta, materializado na apresentação de suas produções, que como referido anteriormente, envolveram diversas etapas, incluindo a pesquisa, a exploração de materiais, além da reflexão sobre a sua própria produção.
Ao abrir espaço para o debate sobre a produção de arte contemporânea e para a reflexão sobre o livro de artista, como artefato
cultural, foi proporcionada a experimentação de subjetividades na construção de lugares de afeto.
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RESUMEN
Esta investigación surge de tres estudios previos sobre el papel de la educación artística en los procesos formativos, los cuales
se realizan desde una línea de trabajo sobre formación de docentes de educación artística en educación básica en tres instituciones mexicanas. Este estudio, de corte cualitativo, tiene como finalidad impulsar una conciencia pedagógica que contribuya
a generar procesos de aprendizaje desde el desarrollo del pensamiento visual a través del contacto con el arte y la cultura, y
recuperar los saberes docentes en torno a los procesos de mediación en la enseñanza de las artes visuales y otras disciplinas
artísticas. Los resultados de la investigación que se presentan en esta ponencia, se centran en algunas narrativas que se construyeron por un grupo de profesores de artes visuales de secundaria sobre procesos relevantes de su experiencia en la gestión
cultural y en la enseñanza de artes visuales a jóvenes de Secundaria.
Palabras clave: Enseñanza, artes visuales, secundaria, experiencias
1. INTRODUCCIÓN
Esta investigación desarrolla un análisis de los procesos de significación que los docentes de artes visuales de nivel Secundaria del sistema de Educación Pública de México han elaborado sobre sus estrategias de enseñanza a través de en un proceso
reflexivo generado a partir de un dispositivo de intervención que crea condiciones para que reconozcan sus prácticas de
gestión cultural y de enseñanza de las artes visuales y las condiciones en las que realizan su enseñanza. En esta ponencia se
presenta la estructura a la que llegan los profesores que participaron en este proceso, que consiste un reconocimiento de sus
atinos metodológicos y logros en el aula y algunos lineamientos que expresan para un libro didáctico, los cuales las autoras
desarrollan posteriormente y es publicado por el Instituto Nacional de Bellas Artes de México.
2. REFERENTES TEÓRICOS
Las distintas formas de entender los énfasis que deben imprimirse en los procesos formativos de educación artística, han sido
influidas por distintas orientaciones teóricas que cobran sus características y personalidad propia en función de los valores que
se le otorgan a las disciplinas artísticas al interior de la escuela, en la familia, en los grupos culturales y en la sociedad. Cada
una de estas orientaciones otorga un lugar distinto al docente y al tema de la enseñanza artística. En lo que se refiere a la construcción teórica sobre el tema de la enseñanza artística, se destacan actualmente enfoques como pragmatismo que recupera la
noción de experiencia de la Pedagogía progresista de John Dewey, el enfoque de Educación por el Arte, el enfoque cognitivo, y
el multicultural; cuyos conceptos han abonado el campo de la educación artística en nuestro país, y en particular ha sustentado
la investigación que compartimos en esta ponencia. La Educación por el arte se propone vivificar la tesis de Platón sobre el arte
como base de toda forma de educación natural y enaltecedora. Por lo tanto, su objetivo no es meramente la educación artística
como tal, sino la formulación de una teoría que abarque todos los modos de expresión literaria y poética, al igual que la musical y
auditiva. Constituye un enfoque integral de la realidad que, debería denominarse educación estética, es decir, la educación de los
sentidos sobre los cuales se basa la conciencia y, en última instancia, la inteligencia y el juicio humanos (Read, 1991: 247-248). La
expresión desde esta perspectiva no consiste solamente en dar salida a los sentimientos sino que supone trasladar un sentimiento, imagen o idea a cierto material, el cual una vez transformado se convierte en un medio de expresión. De los valiosos aportes
del planteamiento de la Educación por el arte se han derivado importantes propuestas para el nivel escolar, las cuales plantean que
la finalidad suprema de una educación auténtica es la educación del individuo en una sociedad libre.
La investigación que presentamos se centra en la creación de un espacio de reflexión para el análisis de los procesos de enseñanza
y aprendizaje de las artes visuales, donde se crean las condiciones para que los docentes de secundaria, a quiénes poco se les ha
preguntado sobre su quehacer, recuperen su método de enseñanza de las artes. Partimos del supuesto de que las distintas maneras
de acercamiento al pensamiento artístico pueden genera en niños y jóvenes oportunidades diversas para arribar al proceso de diferenciación de las cualidades de las obras artísticas creadas por la humanidad. Sabemos que las experiencias que se transitan en el
aula no son las únicas y que existen otros procesos que inciden en la formación artística y en prácticas de enseñanza afortunadas o
poco afortunadas. Pero es innegable que en el acercamiento a experiencias con obras artísticas, se establece una gama diversa de
relaciones, tanto para reconocer y representar las ideas, imágenes y sentimientos, como para traducir y expresar con los materiales
de los lenguajes artísticos nuevas metáforas de lo que la obra comunica o de lo que se logra percibir de la misma.
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La percepción, la sensibilización tanto como el hecho creativo exigen miles de interacciones entre las cualidades visuales que
emergen a través de la manipulación de materiales y de las cuales se puede alcanzar un propósito artístico. Estos procesos al
tratar con la visualización de las cualidades de los objetos, y al estar dirigida a la creación y control de las formas, el color, las
texturas, en el caso de las artes visuales; viene a ser un modo de inteligencia que opera en el dominio de lo cualitativo, por lo
tanto, podemos pensar en este tipo de actividad como inteligencia cualitativa.
La inteligencia cualitativa que se desarrolla a partir de la experiencia artística requiere del sujeto una atención a múltiples aspectos del entorno así como una preparación sensible para llegar a un proceso de interiorización y de percepción
estética, que integre en una experiencia total las características culturales del fenómeno u objeto artístico con el cual se
produce una interacción. De este modo, un camino para una verdadera comprensión del aprendizaje y la enseñanza artística ha sido la exploración de los aspectos productivo, crítico y cultural, o contextual, comunicativo y expresivo -ejes que
se manejan en los planes y programas de artes en secundaria en nuestro país- de las obras plásticas y visuales. De ahí la
importancia de analizar cómo los saberes de los docentes de artes visuales reflejan una gama de relaciones entre cultura
visual, orientaciones relativas a la enseñanza artística y experiencias sedimentadas en las reflexiones sobre su trabajo
en el aula. Por lo anterior el marco teórico incluye una amplia reflexión sobre el significado de cultura que sintetizaremos
por razones de espacio.
Encontramos distintas perspectivas para explicar la noción de cultura, para algunos es predominante la noción de patrimonio
como resultado de la actividad intelectual y artística del hombre (Efland, 1994:78-84). Bajo esta forma de ver la cultura, lo que
se requiere en una sociedad es la conservación, la transmisión y la distribución. Desde una perspectiva cognitiva se entiende
la cultura como algo que la organización es, por lo que su interés se centra en explicar los patrones que hacen posible la acción
organizada. De acuerdo a la rama de la antropología cognitiva, la cultura es un sistema de conocimientos compartidos o un
sistema de conocimientos y creencias producto de una permanente producción intelectual y artística, por lo que interesa es
participar en dicho proceso. La cultura entendida desde su acepción más amplia, desde una perspectiva más bien dinámica,
nos lleva a plantearnos de qué manera el hombre se apropia de todo aquello creado socialmente así como de las formas en que
accede a los bienes culturales, los que a su vez tendrá que recrear para continuar desarrollando todos los aspectos que constituyen la vida humana, a través de los conocimientos del arte y la ciencia con los cuales logrará cada individuo una integración
de los espacios de la vida social; así, mediante un proceso de representación y reelaboración simbólica, se reorganizará la
propia experiencia y se estimularán las capacidades creadoras de una colectividad.
Por lo anterior, se ha dicho que el arte descubre nuevos aspectos de la realidad; es un lenguaje por medio del cual el ser humano pretende comunicarse con los otros a través de una buena factura de sonidos, imágenes, etcétera, siendo así un fenómeno
de la cultura. Por tanto, constituye, dentro de la misma, una esfera autónoma con sus fines y valores propios que se encuentra
provista de resquicios por los cuales circula libremente un amplio movimiento de vaivén hacia otros dominios de la cultura y
de la vida.
Bajo estas consideraciones algunos investigadores han planteado que para cumplir con la virtual función de la educación
artística, es necesario promover, desde el ámbito educativo relaciones activas con la naturaleza, con los espectáculos, con las
obras de arte y con la vida cotidiana, para suscitar una comprensión cada vez más rica de lar realidad y desarrollar mejores
condiciones para transformarla. Nosotros planteamos que además es necesario tomar conciencia de las prácticas, estilos de
enseñanza, y de las mejores formas de promover aprendizajes; por eso diseñamos el dispositivo de intervención en la etapa
del estudio que deseamos compartir en esta ponencia.
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Este estudio de corte cualitativo basado en un dispositivo de intervención para una entrevista colectiva, permitió reconstruir
y resignificar la manera en que se visualizan los profesores de artes de Secundaria de la ciudad de México y compartir un discurso que se va transformando durante la aplicación del dispositivo de intervención, el cual parte de la consideración de que el
docente es un profesional reflexivo con la capacidad de recrear los procesos que genera en el aula cuando aborda contenidos
artísticos, en particular artes visuales.
La investigación tuvo varias etapas hasta la recuperación de las estrategias de enseñanza que los docentes consideraron afortunadas para enseñar artes visuales, en esta ponencia nos centraremos la descripción y resultados del dispositivo de reflexión
y descubrimiento de los métodos de enseñanza de las artes visuales. Este dispositivo consistió en un taller de intervención que
llamamos: “Descubriendo mi método de enseñanza de las artes visuales” el cual se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno
en el área de Servicios Educativos de la ciudad de México. Asistieron nueve docentes de Secundaria técnica de diferentes
zonas de la ciudad, cuatro hombres y cinco mujeres.
Una vez que se explicó en qué consistía el taller y por qué era importante reflexionar sobre las condiciones en las que se realiza la enseñanza de las artes visuales, los recursos que se requieren, el uso de materiales y la importancia de la definición de
criterios en la selección de los materiales para atender los ejes de comunicación, apreciación y contextualización, tal y como
se establece en los Planes y Programas de Secundaria, se realizó una actividad de integración con el uso de listones para propiciar un trabajo colectivo que permitiera reflexionar en torno a su rol en el proceso de enseñanza de las artes visuales, pero a
su vez con el fin de reconocer cuáles son los recursos con los que cuenta y pone en juego en este proceso.
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Al finalizar esta actividad se les explicó que esta tenía por objetivo ver cómo se realiza el trabajo en equipo y cómo nos relacionamos con quienes trabajamos, esto dio pauta para la siguiente actividad: el rompecabezas cuyos resultados permitieron
descubrir algunos aspectos a los cuáles se les asigna un valor esencial por parte de los maestros.
Esta actividad propició una dinámica de trabajo en equipo -que según lo que expresan los docentes es poco usual- y que permitió la identificación de espacios y recursos con los que cuentan para realizar su trabajo. Es importante resaltar que uno de
los espacios al que se le asignó un valor y una función importante fue al museo, sin embargo en el proceso de reconstrucción
del método de enseñanza de artes visuales se observó una preocupación que se reitera, en relación a los materiales como si el
mencionar la carencia de materiales reflejara necesidades de otra índole.
Durante la actividad se reflexionó acerca de los recursos más importantes para realizar el trabajo docente para la enseñanza
de las artes visuales, luego el grupo las escribió en hojas de papel y posteriormente se ordenaron de acuerdo a la jerarquía que
se les concede en el proceso de enseñanza aprendizaje de las artes plásticas y visuales.
Los docentes expresaron el valor de su papel como docentes de artes, a pesar de que dicen tener poco reconocimiento en sus
centros escolares, hicieron énfasis en las diferencias entre el docente de artes en el sistema formal y en el no formal y llegaron
a una primer conclusión: que la labor docente rebasa el aula, y que el maestro de artes es más que un docente un gestor de la
cultura que debe reflexionar sobre sus consumos y preferencias culturales, la condición del dispositivo creó un nuevo sentido del
trabajo de enseñanza de las artes como puede observarse en el siguiente apartado.
4. RESULTADOS Y REFLEXIONES FINALES
Con esta conclusión el grupo fue ubicando, reconociendo e integrando como en piezas de rompecabezas, los recursos que consideran esenciales en la enseñanza de las artes, aún sin especificar tipos o características de materiales visuales, ni criterios
de selección de los mismos, tema que se abordó en un siguiente momento de la aplicación de este dispositivo.
Los docentes dejaron impreso un panorama sobre los recursos con los que cuentan y las limitaciones que tienen para realizar
su práctica docente se centraron en tres temática: los alumnos, la escuela (autoridades, colegas y directivos) y cuestiones
personales y los materiales que refleja el cómo se viven por ser docentes de un contenido educativo poco valorado.
Es interesante la manera de focalizar su experiencia de enseñanza en carencias y dificultades tales como: materiales, ausencia de trabajo colegiado; la reiteración sobre los recursos, reflejó situaciones relativas a un descontento muy particular
hacia prácticas autoritarias que ellos denomina “represoras y autoritarias” y de burocracia excesiva en los centros escolares: “las políticas y formas de evaluación entorpecen nuestra libertad y creatividad”, “el cómo somos evaluados afecta
nuestra práctica”.
Otros aspectos que mencionaron están relacionados con la gestión escolar, es decir, el uso de materiales y la distribución de
espacios, el número de alumnos en cada grupo y grado escolar. Algunos otros están relacionados con el ambiente laboral,
como: identificación de “mobbing” y la función específica que el docente tiene frente a los otros docentes y al directivo, como
“punching bag” o como organizador de eventos especiales (festivales, concursos) que comprometen la imagen hacia el exterior
de la escuela y todo lo anterior deja en claro, por consecuencia directa, la distracción del papel de los docentes de sus funciones de enseñanza de las artes visuales como podemos observar en la siguiente tabla:
Tabla 1. Clasificación de las temáticas abordadas por los docentes en la entrevista colectiva.
YO, DOCENTE DE ARTES VISUALES
Limitaciones

Recursos con que sí cuento

ALUMNOS

Sociales (contexto familiar y social de los alumnos)
Contexto familiar (alumnos)
Apatía (de los alumnos y del maestro)

IMAGEN

Láminas
Revistas
Libros
Copias
Fotos

PERSONALES

Distancia geográfica (ubicación del centro de trabajo)
Tiempo (sesiones, inversión a la cultura)

MATERIALES

Computadora
Proyector
Diapositivas

ESCUELA

Espacios (físicos)
Económicas (no hay presupuestos)
Falta de continuidad en grados y grupos
Material “riesgoso”
Grupos numerosos (saturados)
Exceso de burocracia
Políticas represivas y autoritárias

OTROS

Objetos cotidianos
Museos
Capacidad creativa e inventiva del docente
Trabajos anteriores
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Sobre la tercer temática abordada durante la entrevista grupal acerca de cuestiones personales los docentes mencionaron
la compra de materiales que ellos efectúan para la realización de algunas actividades dentro de la escuela y que no se les
rembolsa y la falta de tiempo, pero esta vez relacionado el traslado de su casa al lugar de trabajo, además esta falta de tiempo
la relacionaron también con no poder crecer profesionalmente. El factor tiempo también se reitera y podría interpretarse, en
esta etapa de reflexión, como una resistencia al cambio de su práctica educativa, o un desplazamiento de su angustia que se
deposita en el tiempo. No obstante que en la ciudad de México el tiempo de desplazamiento de un centro escolar a otro les
puede llevar en ocasiones hasta dos horas.
De los recursos con los que si cuentan y que reconocen después del trabajo de integración con las actividades del dispositivo
de intervención, es posible destacar tres nociones de recursos que suelen utilizar los docentes: el primero es la imagen (pocos
utilizan objetos), el uso exclusivo de ésta para su práctica docente, los medios son varios: revistas, láminas, libros, copias.
Algunas características de estos materiales es que: son propiedad de los docentes que provienen también de imágenes que
llegan a los docentes por azahar, en resumen existe un uso excesivo de material impreso y una reducción de materiales en
tercera dimensión, según la experiencia de los docentes, esto se debe a “la falta de un espacio físico que facilite el manejo de
materiales” y a “la peligrosidad” de algunos de ellos o “al uso inadecuado que los alumnos hacen de él”.
El segundo tipo de uso de recursos para la enseñanza de las artes visuales está directamente relacionado con los recursos
tecnológicos para utilizar la imagen: proyector, computadora, pared blanca, en el caso de imágenes impresas utilizan libros,
revistas, láminas, y también hacen uso de objetos cotidianos y eventualmente asistencia a museos, la capacidad creativa e
inventiva del docente y la recuperación de trabajos anteriores. La noción de recurso que tienen los docentes se limita al uso de
materiales impresos, con las especificidades que mencionamos.
De este proceso sobre la discusión y referencias individuales de los docentes es posible identificar algunas características
referidas a su práctica escolar para la enseñanza de las artes visuales:
- Está basada en la imagen, es el punto de partida del docente.
- Toman en cuenta la actitud de los alumnos para evaluar su desempeño y para identificar temáticas de interés de los alumnos
para plantear actividades.
- Toman en cuenta el contexto social de los alumnos para decidir sobre el uso de materiales, actividades y temáticas
- Existe una somera búsqueda de materiales visuales nuevos y el uso de materiales antiguos con poco acceso a los recursos
didácticos creados por instancias oficiales.
- Reducción de materiales plásticos y aumento de material impreso: libros, revistas, láminas.
- Las mayores limitaciones desde la experiencia de los profesores están en el centro educativo: la escuela (directivos, colegas,
autoridades)
Para cerrar nuestra contribución cabe destacar que después del proceso de integración con las actividades del dispositivo de
intervención y el uso de algunas imágenes que les propusimos, los profesores empiezan a descubrir lo que llamamos prácticas
afortunadas en las que recuperan la noción de recurso didáctico y refieren prácticas de enseñanza que involucran aspectos
plásticos y visuales. Incluso al presentarles imágenes con alta densidad de aspectos visuales: color, composición, uso multidimensional del plano, movimiento, textura, diversidad temática, estilos, épocas, técnicas, historia y contextos culturales,
se observó una tendencia a clasificar las imágenes por su ubicación en los contenidos de los programas de secundaria. Este
giro en su actitud, conciencia y expresión de las prácticas afortunadas se observó después de varios ejercicios del dispositivo
de intervención en particular cuando concluyen un análisis de cómo se ubica el docente en procesos de gestión cultural en el
sistema educativo y sobre todo cuando se les propusieron imágenes para su tratamiento didáctico.
Con este estudio hemos vislumbrado formas distintas de acompañamiento entre docentes y artistas para recuperar lo que
entendemos con prácticas afortunadas para acercar a niños y jóvenes a la educación artística y en esta parte del camino, y
también como producto de esta investigación, hemos generado un material didáctico que se ha piloteado en varios espacios
educativos y se encuentra como libro con el título: “Cómo enseñar artes visuales con imaginación” en el repositorio digital
del Instituto Nacional de Bellas Artes de México nuestro país. Con esto podemos afirmar que es necesario romper con ciertas
prácticas sedimentadas que impiden al docente reconocerse y valorar su quehacer cotidiano y descubrir la esencia y valor de
sus estrategias de enseñanza y ofrecer un acompañamiento y apoyo cercano que les permita revalorizar sus experiencias y
sus prácticas.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar alguns traços do trabalho desenvolvido pela associação Ao Norte e pelo Cine-Clube de
Avanca, ambos sediados em Portugal, como referências de projetos que articulam uma diversificação de atividades voltadas
para o cinema, desde a realização, a organização de festivais, a promoção de encontros entre investigadores, incluindo as
relações com formação para o cinema e audiovisual, e diálogos com a educação formal, de modo denso e consistente. A longevidade de ambos, a abrangência que seus projetos alcançam, a diversidade e a riqueza de resultados, oferecem pistas sobre
modos de estabelecer trânsitos entre a diversidade de interesses relativos ao cinema, bem como apontar resultados no sentido
de uma celebração e uma reinvenção contínua do cinema.
Palavras-chave: Ao Norte; Cine-Clube Avanca; cinema/cinemas.
1. INTRODUÇÃO
Os estudos sobre cinema, de um modo geral, caracterizam-se por uma segmentação em temáticas com recortes que respondem a interesses mais ou menos específicos. Há aqueles talhados às questões dos realizadores e seus dilemas, e há os
outros, endereçados à motivação dos teóricos do cinema, que se dedicam a interpretar e explicar um universo mais ou menos
específico de trabalhos fílmicos. Um pouco mais periféricos estão os estudos que se ocupam das relações entre as produções
fílmicas e seus públicos, por muitos chamados de estudos de recepção, numa acepção que tende a atribuir certa passividade
à audiência. Outras abordagens reconhecem, por parte desses públicos, uma atuação mais efetiva, a partir do que se pode
pensar em espectatorialidade, ou na apropriação de narrativas de modo ativo (Gomes, 2005, Stam, 2003; Stam & Shohat, 2005;
Bamba, 2013). Tais discussões progressivamente se distanciam de questões consideradas mais nucleares ou caras ao cinema
(teoria, produção e análise de filmes), ao mesmo tempo que se aproximam das discussões relativas aos diálogos possíveis e
desejáveis entre cinema e educação, em um amplo gradiente de abordagens possíveis.
Nas décadas mais recentes, um vetor tem atravessado todos esses segmentos, a demandar revisões em tais discussões: as
tecnologias digitais e suas reverberações no tocante à produção, veiculação e compartilhamento de narrativas audiovisuais.
O cenário se redesenha, alterando não apenas as dinâmicas de acesso à informação, ao compartilhamento das produções,
ou aos recursos tecnológicos para a realização dos trabalhos fílmicos, mas reclamando reposicionamentos epistemológicos
a respeito das narrativas produzidas, bem como políticos no sentido da apropriação dessas ferramentas por uma diversidade
cada vez maior de comunidades, para produzir suas próprias narrativas. Para contar suas próprias histórias sobre si, e sobre
o mundo a partir de seu lugar nele.
No contexto dos estudos culturais, tem sido possível buscar referenciais mais abertos a abordagens transdisciplinares, fronteiriças, com vistas ao estabelecimento de relações dialogais entre os diferentes interesses e marcos territoriais. Ao mesmo
tempo, tais abordagens, recorrentemente, são observadas com desconfiança, em razão dos modos pouco ortodoxos que dão
tratos às categorias conceituais, bem como aos dados de campo, muitas vezes, antes, colocando em questão alguns protocolos tidos como consolidados na produção de conhecimento sistematizado, e noutras questionando as relações de poder
instauradas nessas próprias dinâmicas.
Ou seja, não são poucos os desafios demandados para se pensarem os trânsitos entre os complexos processos que envolvem:
a) realizar cinema, e fazer com que as produções cheguem até o público; b) formar realizadores, formar pessoas que pensem
o cinema; c) estabelecer relações profícuas com projetos em educação refratários à instrumentalização do cinema; d) abrir
espaços para a sistematização e compartilhamento de pesquisas sobre cinema.
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Nas últimas décadas, têm organizado associações e outras entidades de natureza civil com vistas a reunir pesquisadores e
realizadores interessados nos estudos sobre cinema. São exemplos, desse tipo de iniciativa, a SOCINE, Sociedade de Estudos
sobre Cinema, criada em 1996, no Brasil, a AIM, Associação de Estudos sobre Imagem em Movimento, criada em 2010, entre
outras entidades similares, atuantes nessa área. Preservadas as características próprias a cada qual, geralmente organizam-se em torno a desejos comuns, com estruturas muito próximas, demarcando, sobretudo, um perfil predominantemente acadêmico, com trabalhos científicos organizados em torno a grupos de trabalho e simpósios temáticos que reúnem pesquisadores
por afinidade de interesses. Por exemplo, a SOCINE, em 2017, contabiliza em seus quadros mais de 2000 sócios, sendo em sua
grande maioria professores e estudantes de pós-graduação.
Por outro lado, temos os festivais de cinema que propõem estabelecer circuitos alternativos ao complexo comercial de veiculação de filmes. Estes também estabelecem formatos mais ou menos próximos entre si, e terminam por reunir um público mais
especializado, com pouca interlocução, ou com interlocução menor do que o desejável, com uma audiência mais ampla, com
segmentos da comunidade que não tomam parte seja dos processos de realização, veiculação, seja de crítica do cinema. Este
público permanece mais ou menos distante desses eventos e seus circuitos.
Não se tem notícias de um número significativo de experiências que se proponham a articular essas várias frentes. Talvez
isso se deva à complexidade do trabalho desenvolvido. Por essa mesma razão, esta comunicação tem, por objetivo, analisar
os trabalhos desenvolvidos de modo sistemático pela associação Ao Norte, sediada em Viana do Castelo, e pelo Cine-Clube
de Avanca, ambos em Portugal. Nessa abordagem, interessa compreender como, em ambos os casos, são articuladas as
ações que visam aos projetos educativos, em que cinema e educação dialogam em relação de horizontalidade, desde suas
especificidades; aos estudos do cinema, expandindo os horizontes para além das análises meramente formais, em abordagens
interdisciplinares; e ao compartilhamento e visibilização de filmes de diversos gêneros, temáticas e nacionalidades.
Dada a longevidade de ambos, a abrangência que seus projetos alcançam, e a diversidade e a riqueza de resultados, trabalhamos com a hipótese de que ambos os casos possam fornecer pistas sobre estratégias que assegurem o estabelecimento de
tais trânsitos, bem como apontem resultados possíveis.
2. AO NORTE – UMA EXPERIÊNCIA DIVERSIFICADA DE CINEMAS
Começamos a escrever este texto quando em Viana do Castelo se realizam, na 37ª feira do Livro, as Conversas com os realizadores Luís Filipe Costa e Margarida Cardoso, sob a coordenação do cinéfilo Mário Augusto, fundador da revista Cinemania
e do programa de televisão Janela Indiscreta. No mesmo mês de julho, Ao Norte dá prosseguimento, com a Junta Freguesia
de Montaria, a uma mostra de cinema rural. Trata-se de uma freguesia espalhada na Serra de Arga, com deslumbrante paisagem, um rico património arqueológico e etnográfico. O MONTARIA DOCUMENTÁRIO E PATRIMÓNIO RURAL é uma iniciativa na
área do Cinema e Património Rural com o objetivo de promover o documentário e o filme etnográfico e valorizar os recursos
endógenos.
O que acontece por esses dias mostra um pouco da atividade da AO NORTE e de seu projeto cultural: desenvolvimento de atividades com os poderes locais; valorização e integração do património local nas atividades; afirmação do cinema e do cinema
documentário como meio de auto estima, de valorização do território, das pessoas, dos agentes culturais e da cultura local, de
documentação da memória (história) local; de transformação da realidade social local. Foi em Montaria que Carlos Eduardo
Viana realizou os filmes O Fole, um objeto do quotidiano rural (DVCAM, 33’, 2006) e Águas em conta (HD, 52’, 2012). Com a
colaboração de Universidades e Grupos de Estudo e Pesquisa regionais e nacionais procurou-se igualmente criar reflexão e
pesquisa em ação sobre Cultura e Desenvolvimento Local.
São ainda projetos em desenvolvimento nos dias desta escrita e nos próximos doze meses o envolvimento da AO NORTE na
produção de dez documentários (cerca de 25’ cada) para a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho. Estes documentários
como objetivo promover o património histórico e cultural associado à rede de rotas cronológicas culturais “Alto Minho 4D –
Viagem no Tempo. Estes, irão abordar os seguintes temas: Megalitismo e Arte Rupestre, Cultura Castreja, o Romano, o Romântico, os Mosteiros, os Descobrimentos, Castelos e Fortalezas, o Barroco, Arquitetura Tradicional e o Contemporâneo e o Futuro.
A AO NORTE – Associação de Produção e Animação Audiovisual, fundada em 1994, é uma entidade sem fins lucrativos que tem
por finalidade a produção e a divulgação das imagens em movimento, bem como a cooperação para o desenvolvimento na área
do ensino, educação e cultura. Suas atividades têm três vertentes principais: a divulgação de cinema, a produção de documentários e a formação. No âmbito da divulgação além da atividade de Cine-Clube organizando as SESSÕES CINECLUBISTAS às
segundas e sextas-feiras, criou e gere um portal na Internet, o LUGAR DO REAL, um sítio de visionamento de documentários,
de filmes e vídeos escolares e de fotografia documental, disponibilizados para fins pedagógicos, de investigação e culturais.
A AO NORTE organiza, anualmente, os Encontros de Cinema em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, iniciativa que já vai na sua décima sexta edição. Estes Encontros, dedicados à capacidade formativa e pedagógica do cinema,
afirmam-se como uma experiência única no meio cultural da região e do país, ao proporcionar um espaço comum de partilha,
formação e debate em que confluem estudantes de cinema e das escolas de região, cineclubistas de Portugal e da Galiza e
público em geral, enriquecido com a participação ativa de profissionais deste meio artístico. Os ENCONTROS constituem um
espaço de exibição, divulgação e reflexão orientado sobretudo para os mais jovens, aberto a um público mais amplo e plural
estimulando o trabalho criativo sobre a imagem como processo de representar o meio que nos rodeia.
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Os ENCONTROS constituem uma abrangente panóplia de atividades centradas no cinema - produção e a divulgação das imagens em movimento, bem como a cooperação para o desenvolvimento na área do ensino, educação e cultura. Destas destacamos: a Conferência Internacional de Cinema centrada em duas temáticas - Cinema e escola e Cinema, arte, ciência e cultura e
com o objetivo de Promover o confronto de olhares entre estudos e experiências vividas em projetos que envolvam o cinema
e as suas múltiplas formas de manifestação; Apreender o complexo processo de mudança na linguagem do cinema, nas tecnologias, na economia, nos objetos que aborda, nas histórias que conta, nos vários géneros que apresenta; Problematizar os
temas da sociedade, da cultura e da interculturalidade a partir do estudo e análise de obras cinematográficas; Refletir sobre
as possibilidades educativas do cinema na escola e na sociedade a partir da sua apropriação / fruição, análise e produção em
contextos de formação ou de animação (social, cultural e artística); os ENCONTROS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM
EDUCAÇÃO ARTES E HUMANIDADES com o objetivo de Explorar vias de cooperação entre instituições de ensino superior no
espaço lusófono no âmbito da educação, artes e humanidades e estimular as relações entre instituições de ensino, centros e
grupos de pesquisa, associações e produtores culturais; PRIMEIRO OLHAR – secção competitiva com o objetivo de promover
o documentarismo e premiar o melhor documentário realizado por alunos de escolas de cinema, de audiovisuais ou comunicação, e por participantes em cursos de documentarismo promovidos por outras entidades de Portugal, da Galiza, do Brasil e
dos outros países de língua portuguesa; OLHARES FONTAIS - Espaço de partilha e conhecimento entre alunos das escolas de
cinema, cineclubistas e profissionais do meio cinematográfico; FESTIVAL DE VÍDEO ESCOLAR em colaboração com a Câmara
Municipal de Viana do Castelo; HISTÓRIAS NA PRAÇA – atividade de formação e produção em que se procura sensibilizar os
participantes (uma turma de alunos de uma escola) para o processo criativo da criação cinematográfica com destaque para as
fases da preparação e rodagem de um filme, destinadas a compreender o processo criativo e técnico, através de análises das
estratégias e métodos escolhidos na adaptação do imaginário da história / histórias na praça; OLHAR O REAL – Curso com
objetivo proporcionar um espaço de aprendizagem e de experimentação, através da realização de documentários em vídeo
digital. Apresenta um programa de estudo fundamentalmente prático cujo objetivo principal é sensibilizar os interessados para
aspetos da realização vídeo-cinematográfica na área do documentário contemporâneo. Os filmes foram realizados por alunos
do 3º ano, do curso de gestão artística e cultural, da Escola Superior de Educação/ Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
Os Encontros de Cinema criaram uma extensa rede de cooperação e parceria com instituições nacionais e Internacionais – na
Organização com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, no financiamento com o Instituto do Cinema e Audiovisual, Ministério da Cultura e Câmara Municipal de Viana do Castelo e Parcerias culturais com escolas, instituições de ensino superior,
produtores culturais, grupos e centro de pesquisa.
FILMES DO HOMEM - Festival Internacional de Documentário de Melgaço, organizado pela Câmara Municipal de Melgaço e pela
Associação AO NORTE, tendo como objetivo promover e divulgar o cinema etnográfico e social, refletir com os filmes sobre
identidade, memória e fronteira, e contribuir para um arquivo audiovisual sobre a região.
FILMES DO HOMEM é marcado por três eixos principais: Programação a partir de uma mostra competitiva de documentários
candidatos ao prémio Jean Loup Passek; FILMES DO HOMEM seleciona documentários que manifestem o ponto de vista do
autor sobre questões sociais, individuais e culturais relacionados com identidade, memória e fronteira; Organização do CURSO
DE VERÃO FORA DE CAMPO, um encontro de reflexão, debate e desenvolvimento de pesquisa e práticas criativas no âmbito
das Ciências Sociais, das Artes e das Ciências da Comunicação, em torno do tema Cinema, narrativas, lugares de memória;
Realização do PLANO FRONTAL, uma residência cinematográfica que, em cada edição do Festival, produz documentários
sobre a região. Esta atividade é de particular importância para a criação de uma memória audiovisual da história cultura local
disponibilizados no Museu Jean-Loup Passek.
A AO NORTE fundou, juntamente com cinco associações europeias ativas na intervenção cultural e social o YEAD, Young
European (Cultural) Audience Development, um projeto que, através do cinema, permite a jovens criadores dos vários países
trabalharem em novas estruturas culturais e conteúdos através de um programa de workshops paralelos e intercâmbios entre
países. A AO NORTE tem o estatuto de ONGD (Organização Não Governamental para o Desenvolvimento) e o de utilidade pública, é membro da FPCC, Federação Portuguesa de Cine-clubes e representa em Portugal o YEFF! - Young European Film Fórum
For Cultural Diversity, uma plataforma formada por organizações europeias que trabalham no campo da literacia para as mídias. Integra a Rede ICCI-Imagens da Cultura/Cultura das Imagens, é membro da APORDOC, Associação pelo Documentário, do
EDN, European Documentary Network, está inscrita no RNAJ, Registo Nacional de Associações Juvenis do Instituto Português
da Juventude e é associada do INATEL.
No campo da produção, tem apostado prioritariamente no documentário. Além de vários projetos audiovisuais, já produziu
vinte e seis documentários de carácter etnográfico e social, alguns dos quais em Cabo Verde e Angola.
Na área da formação promove, regularmente, workshops e organiza cursos e ações de formação junto das escolas, atividade
que se estende pelos projetos Olhar o Real, Vídeo na Escola, Histórias na Praça, Os Lumière na Sala de Aula, Cinepoesia e O
Filme da Minha Vida, atividades que abrangem crianças e jovens desde o pré-escolar ao ensino superior.
Integra a Rede ICCI-Imagens da Cultura/Cultura das Imagens, é membro da APORDOC, Associação pelo Documentário, do EDN,
European Documentary Network, está inscrita no RNAJ, Registo Nacional de Associações Juvenis do Instituto Português da
Juventude e é associada do INATEL.
Atualmente, esta associação tem o estatuto de ONGD (Organização Não Governamental para o Desenvolvimento) e o de utilidade pública. Em 2014, a Câmara Municipal de Viana do Castelo atribuiu-lhe o galardão de Instituição de Mérito.
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A AO NORTE tem ainda na sua organização um GRUPO DE ESTUDOS de Cinema e Narrativas digitais que tem como objetivos:
Contribuir para da relação da AO NORTE com as Universidades, Grupos e Centros de Estudos; Responsabilizar-se pela realização da Conferência Internacional de Cinema de Viana, do Curso de Verão (Fora de Campo) e de outros eventos de natureza
científica; Fazer, apoiar e divulgar estudos (de investigadores nacionais e internacionais) sobre as atividades da AO NORTE;
Fazer estudos sobre o documentário, novo documentário e narrativas digitais; Organizar as publicações de e-books (e outras
publicações em suportes diversos); Criar uma rede de colaboradores nacionais e internacionais privilegiando os países de
expressão portuguesa (inclui a Galiza), os EUA e Europa.
3. UM CINE-CLUBE COSMOPOLITA EM AVANCA
O Cine-Clube de Avanca foi criado em 1977, por um grupo de jovens, e tem as marcas do vínculo fraterno e da paixão pelo cinema como constituidoras fundantes de seu perfil. O encontro entre as pessoas, portanto, está na base de seu funcionamento.
À época de sua criação, havia transcorrido três anos desde a Revolução dos Cravos (Valente; Capucho, 2016). Talvez a utopia
de uma sociedade mais justa, plural, fraterna tenha impregnado aquele grupo reunido em torno ao projetor, numa sala, observando as luzes a atravessar os fotogramas em movimento. Deixando o cinema atravessar suas vidas.
Foi em 1982 que o Cine-Clube de Avanca ganhou escritura pública. Desde então, aos poucos, tem se desdobrado em diferentes
linhas de atuação, incorporando atividades diversas que, além do visionamento de filmes em programações regulares ao longo
do ano, envolvem também produção de cinema, a organização de um festival anual, atualmente o maior em Portugal, ao lado
de uma conferência que reúne pesquisadores de vários países, qual seja a Conferência Internacional Cinema Arte, Tecnologia,
Comunicação. Resulta, ainda, a publicação de livros, a oferta de formação, além de outras atividades eventuais, envolvendo
temáticas diversas.
20 anos passados das primeiras projeções, em 1997 o Cine-Clube abriu as portas para receber convidados, compartilhando
a celebração ao cinema. Data desse ano a publicação do primeiro catálogo do Festival, quando foi feita uma homenagem ao
Padre António Oliveira, documentarista da terra e “cineasta improvável” (Valente; Capucho, 2016, p. 212). Nesse sentido, o
Cine-Clube cumpria já o papel de recuperação de documentos históricos da região, além de propiciar formação por meio de
oficinas coordenadas por cineastas de renome do continente europeu.
Nos anos seguintes, as atividades se consolidaram, recebendo a adesão de mais cineastas de vários países. Além disso, sua
integração com a comunidade aprofundou-se. Assim, o Cine-Clube, na programação de suas atividades, cuidou não só de ampliar o raio de sua abrangência, alcançando outros países e grupos de realização, mas também de fortalecer suas relações no
contexto local, do qual toma parte. Sua consolidação levou à instauração da mostra competitiva, em 2000, na quarta edição
do Festival, com vistas a abrir espaços para jovens realizadores e produtores da região. Já em 2002, com identidade formada
enquanto território singular no contexto europeu, no rol das atividades desenvolvidas, foram fortalecidas as relações entre
cinema e educação, por meio do projeto Cinema nas Escolas.
Desde a criação do Cine-Clube, no final dos anos 1970, até a primeira década do século XXI, as tecnologias disponíveis na área
da produção de filmes, bem como para sua veiculação, transformaram-se espantosamente, passando das dinâmicas ligadas,
predominantemente, à película, às possibilidades ainda por serem exploradas dos meios digitais. Assim, desde os projetores
de película, em tempos inaugurais, às atividades desenvolvidas em 2008, o Cine-Clube de Avanca e o festival incorporaram a
web a suas dinâmicas, constituindo um espaço a mais para exibição de filmes em competição, por meio dos canais televisivos
online (Valente; Capucho, 2016).
A inclusão, na programação, de uma conferência com vistas a reunir discussões de base científica sobre cinema, teve início
em 2010, reunindo pesquisadores portugueses e de outras nacionalidades. Trata-se da AVANCA/CINEMA Conferência Internacional Cinema Arte, Tecnologia, Comunicação. O evento passou a funcionar como polo aglutinador e de compartilhamento
estudos no campo do cinema, arte, tecnologia, comunicação e educação.
Assim, o Festival passou a concentrar atividades de projeção de filmes, mostra competitiva, oficinas, conferência com trabalhos científicos, além das demais atividades desenvolvidas no decurso do ano. Sempre ampliando suportes e formatos, e
incorporando os recursos disponíveis em termos técnicos, tecnológicos, bem como as discussões no campo da arte contemporânea, os videoclipes passaram a tomar parte, em mostra específica, no Festival. Além disso, em 2014, no Combate dos
Cineastas, foi estabelecido um desafio no qual os cineastas com equipes formadas por realizadores de várias nacionalidades
passaram a produzir filmes durante o próprio festival.
E em 2016, buscando avançar nas estratégias com vistas a estreitar os laços entre a comunidade e o Cine-Clube, os moradores
de Avanca foram desafiados a realizar sessões de cinema mais intimistas em suas casas, abertas à programação do festival. À
iniciativa, intitulada “A sua casa a nova sala de cinema”, somou-se outra, intitulada “Avanca em Movimento”, que consistiu em
se fazer a projeção de um filme num dos vagões do trem, durante a viagem entre a cidade do Porto e Avanca.
O Festival de Avanca completa sua 21ª edição em 2017, sendo o vigésimo ano em que comparece com o formato atual. Milhares de filmes, multiplicados os espaços de trabalho desde os primeiros filmes e primeiras exibições, centenas de comunicações, encontros, projetos, quantos outros desdobramentos. O festival aposta e opera no torvelinho das fronteiras. Por isso,
todos os filmes podem passar por este festival desde que se goste… mesmo que magros, gordos, brancos, pretos, coxos, cegos,
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todos… E os filmes continuam a chegar, de todos os lados. Chegam a esse lugar de encontro, para onde vão aqueles que têm
fome de conhecer, formar, ver, debater, cair no leito dos filmes. Esta é a instância norteadora do projeto de Avanca em suas formas de encontro, festival, evento, enquanto tempo e espaço, arquitetura de filmes, de gente de filmes e de nuvens de cinema.
Em 2017, também faz parte do festival o CINENTERTAINMENT, em sua 6ª edição. Trata-se de um espaço no qual jovens dos 6
aos 17 anos são desafiados a desenvolver uma história e a realizar um filme no decorrer do evento. Durante os dias do Festival,
enquanto os adultos assistem às mostras competitivas de filmes vindos de todos os continentes, enquanto participam em conferências e em workshops profissionais, os mais jovens têm assegurada sua forma própria de participação. Além dos jovens
que acompanham os pais no evento em Avanca, estão também os jovens da comunidade e região à volta que têm vontade de
experimentar as artes envolvidas na feitura de filmes.
Em 2017, essa atividade passou a se organizar tendo em conta os perfis de dois grupos distintos: um envolvendo “jovens cineastas” com idades entre os 6 e os 12, e outro grupo com idades entre os 13 e os 17 anos. A equipe da Pantopoeia, responsável
pela coordenação dos trabalhos, opera envolvendo o desenvolvimento da história, storyboard, roteiro, definição de cenários,
formação de equipes, etc. Assim, durante três dias, crianças e jovens experimentam o que é o cinema, como é feito e quem o
faz.
A Pantopeia é um grupo dirigido por Ivo Prata, formado por atores, videastas, animadores e sobretudo por arte-educadores.
Assinam projetos destinados a crianças e jovens, envolvendo processos de criação artística do ponto de vista da educação.
Assim, a formação para o cinema ganha espaço significativo na programação do Festival AVANCA, projetando possibilidades
dentre os potenciais futuros cineastas, com espaço especialmente desenhado para eles.
4. SETE PONTOS DE ENCONTRO, SETE FIOS A TECER TRAMAS, SETE RAZÕES DE EXISTIR
As experiências desenvolvidas pela AO NORTE e pelo Cine-Clube de Avanca constituem objeto de Estudos de Caso relevante
(FLYVBJERG, 1993), com muitas afinidades em suas concepções e modos de funcionamento. Num exercício de síntese dos relatos feitos sobre o funcionamento de ambos, apontamos sete pontos, que também são razões de existir, que julgamos serem
seus traços identitários mais marcantes. Análises outras poderão ampliar este rol, ou sintetizá-lo.
Por primeiro, ressaltamos a longevidade e a persistência dos dois Cine-Clubes, no desenvolvimento de atividades e na promoção da cultura cineclubista, recriando, continuamente, as fronteiras de sua atuação no campo da formação continuada em
múltiplas áreas do cinema e áreas conexas, quais sejam a fotografia e as narrativas digitais.
Segue-se a esta, o segundo ponto, que está na sua capacidade de expansão. As atividades desenvolvidas pela AO NORTE e pelo
Cine-Clube de Avanca, iniciadas de modo aparentemente despretensioso, ganharam densidade e complexidade, e expandiram-se por toda a região, contribuindo para o desenvolvimento e envolvimento das populações locais e regionais nas atividades
cinematográficas.
Mas, além disso, também extravasaram fronteiras. E aqui podemos demarcar o terceiro ponto desta relação: suas atividades
não se fixaram apenas nas formas mais convencionais de organização de Festivais e Encontros de Cinema. Propuseram a reflexão sobre o cinema organizando, em paralelo, as Conferências de Cinema, e promovendo o envolvimento de Instituições de
Ensino Superior (Universidades e Institutos Politécnicos), produtores culturais, intelectuais e artistas relevantes no panorama
nacional e internacional.
O quarto aspecto destacado destes dois centros de irradiação da cultura cinematográfica é a contínua inovação das formas
e dos conteúdos. A reinvenção contínua integra suas estratégias nas formas de apresentar o cinema, de procurar novos públicos, de navegar entre as práticas convencionais do cinema e as novas tecnologias, nas narrativas digitais, no cinema de
animação, na hipermídia e nos webdocumentários.
As lideranças destes projetos e os seus protagonistas destacam-se pela capacidade de trabalho e pelo voluntariado. Mas também pela capacidade de coptação e envolvimento dos atores locais (de todas as idades) e na negociação com as estruturas
do poder local. Essa forma de articulação para viabilizar a produção dos vários projetos sempre em curso constitui o quinto
traço identitário.
Das mobilizações de pesquisadores, realizadores, educadores, aprendizes, comunidades locais, regionais e de outras searas,
se estabelecem redes de relações em diversas camadas, assegurando o estabelecimento de intercâmbios e aprendizagens
mútuas. Estas vão desde os aspectos da cultura de cada local (incluindo a gastronomia, a sonoridade, as paisagens, entre
outras) às investigações, projetos e repertórios artísticos e culturais de que cada participante, a seu modo, seja portador. A
propiciação desses encontros, singulares e complexos, ao mesmo tempo, é o sexto traço destacado.
Por último (mas nem por isso menos importante), o sétimo ponto, e a sétima razão de existir, é mágica, própria dos lugares
de peregrinação, de celebração de rituais. Ano após ano, encontramos os mesmos que persistem em celebrar o encontro, em
trabalhar durante o ano para apresentarem os resultados do percurso nas salas de cinema e nas mesas das conferências e
os iniciados que rapidamente se tornam frequentadores destas atividades, alargando-as, renovando suas feições, expandindo
possibilidades.
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5. PARA CONCLUIR, MAS NÃO ENCERRAR O ASSUNTO
As programações desenvolvidas pela AO NORTE e pelo Cine-Clube de Avanca apontam para uma dinâmica bem-sucedida de
articulação entre produção audiovisual, veiculação junto ao público, divulgação de pesquisa científica sobre cinema e audiovisual, e educação, em diálogo contínuo com as comunidades nas quais estão inseridas, sem perder de vista a expansão de
seu alcance em âmbito internacional.
Em termos das relações entre realizadores e seus públicos, e do cinema e audiovisual com a educação, os resultados surpreendem na mesma medida em que essas relações são reinventadas a cada nova edição.
Salvaguardadas as especificidades de cada um e seus respectivos contextos, suas dinâmicas podem inspirar projetos capazes
de articular essas várias frentes.
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AVESSOS DA DOCÊNCIA EM ARTES VISUAIS: METODOLOGIAS
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RESUMO
Este artigo aborda arranjos metodológicos de uma pesquisa de doutorado em Arte e Cultura Visual, que se iniciou em 2014, em
que suas metodologias visuais se desdobraram num processo artístico, bem como num processo acadêmico-investigativo na
arena do ensino de artes visuais. A pesquisa, em fase final, constituiu-se num mergulho criativo e imaginativo sobre a metáfora
avessos, que impulsionou a curiosidade sobre histórias de vidas de professoras de artes visuais do Instituto Federal de Goiás
(IFG), onde também sou professor. A imersão nestas histórias, mediadas por questões políticas, sociais e culturais da formação de professores de arte no contexto do ensino técnico, convidou-me a olhar para minha docência, onde novos encontros
entre o artista gravador, o professor e o investigador reverberaram em reconfigurações pessoais e profissionais, determinando
novas posições e fazeres artístico-pedagógicos.
Palavras-chave: educação profissional, pesquisa narrativa, ensino de artes visuais, gravura, histórias de vida.

Este artigo aborda desdobramentos de uma pesquisa de doutorado na arena do ensino de artes visuais e tem como objetivo
discutir a formação de suas escolhas metodológicas, imbrincadas à uma experiência artística vivenciada em gravura. Apropriando-se das etapas de um processo artístico como objetos invasivos a um trabalho acadêmico-investigativo, busquei: a)
aliar métodos artísticos e acadêmico-investigativos numa única experiência; b) experimentar, dentro do campo da arte, epistemologias e sistemas de representações próprios para criar metodologias independentes; c) discutir um problema de pesquisa
em ensino de artes visuais e formação de professores/as imersas nos modelos “a” e “b”.

O desenho que escreve, a escrita que desenha. O jogo poético imagem/palavra atravessa uma narrativa de investigação em
que dois campos de interesse – o processo criativo em artes visuais e a pesquisa em ensino de artes visuais – se retroalimentam mediados pela ressonância de imagens e sentidos de uma metáfora: avessos. Ambos são processos criativos e pesquisa,
se confundem, vivem a dois, se definem, se complementam: um namoro, dois corpos, vários desejos. Expõem, assim, seus
segredos e da relação vem a pergunta:

Há atração dos dois lados. O processo criativo a que me refiro foi uma experiência artística em gravura1 que aconteceu ao mesmo
tempo de um trajeto investigativo com interesse em histórias de vida de quatro professoras de artes visuais do Instituto Federal
1. O processo criativo em gravura se deu em 2015, quando cursei a disciplina Tópicos Especiais em Poéticas Visuais: Gravura, ofertada pelo Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual – FAV/UFG.
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de Goiás – IFG, onde também sou professor. Nesta arena de pesquisa, não existe sentido na separação dos dois movimentos, pois
um aconteceu em função do outro. Dessa forma, o exercício investigativo me permitiu pensar numa outra questão:

Pesquisar a partir e mediado pela visualidade – e seus avessos – tem exigido de nós, professores/artistas/pesquisadores,
arranjos metodológicos, bases epistemológicas, posicionamentos éticos, estéticos e políticos “como alternativas daquilo que
se considera como ‘investigação científica’, de maneira que o rigor e as demandas não ficassem excluídos das formas de indagações que tratam de captar processos vinculados a diferentes formas de experiências”. (Hernández, 2013, p. 40)
Vem nos desprendendo, também, de outras narrativas tradicionais do investigar, permitindo que nos localizemos e nos reconheçamos em nossa própria área de conhecimento, oportunizando pensar e fazer perguntas a partir dos lugares os quais
criamos e nos representamos, cotidianamente: nos ateliês artísticos, nas salas de aula, nos estúdios de design, bem como
noutros espaços da arte e seu ensino, onde “práticas de educadores e artistas tornam-se locais de investigação” (Irwin, 2013,
p. 28). Expandir os sentidos do rigor nos convida a repensar nossos projetos e a nos olhar como campo de conhecimento em
que a arte, por sua natureza, pressupõe a experimentação como impulso criativo:

Perguntas sobre nós mesmos podem surgir dos enfrentamentos de nossas performances docentes (Pereira, 2013) e sobre a
dos outros. Neste jogo identitário, é possível lançar questões sobre como nos vemos e nos representamos na profissão professores de artes visuais. A partir do exercício narrativo, temos a oportunidade de realizar o estudo de si e do outro, de uma forma
dialógica, “onde nossas histórias sejam acolhidas como base de nossa própria aprendizagem docente” (Hernández, op. cit., p.
26) – um arranjo que pode provocar desvios, o conhecimento de si e mudanças pessoais/profissionais.
A pesquisa em Arte e Cultura Visual vem deflagrando metodologias visuais (Martins, 2013) de professores/artistas/pesquisadores
que, por sua vez, abastecem sentimentos de permanência e pertencimento dos lugares onde trabalham e dos espaços que ocupam.
Narrativas investigativas, ou pesquisas narrativas, vêm surgindo a partir de outros conceitos de rigor, diferentemente daqueles
impostos por outras áreas do conhecimento e que já nos serviram de parâmetro e guilhotina para a investigação no campo da arte:

Neste contexto de produção artística e acadêmica, entendo que a imagem não ilustra meu discurso, mas que minha voz surge
a partir e mediado por ela. Imagem e texto cumprem um papel de construção de um conhecimento em que o visível e o verbal
criam campos de tensões para minhas perguntas, considerando que a imagem pode ser um campo aberto para perguntas, mas
também um campo de risco para se perder.
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Para problematizar estas questões, propus-me a experimentação de um processo artístico em gravura enquanto campo fértil
(e minado) para pensar caminhos e procedimentos para uma pesquisa em ensino de arte. E ainda, se este empreendimento
situa-se no campo do ensino de artes visuais, para criar convergências entre o pensamento pedagógico, o artístico e o da
curiosidade investigativa.
Nesse sentido, narro um processo investigativo imerso na imagem do desenho despretensioso e inacabado. Primeiro, porque
ao assumir a pesquisa qualitativa entendida como “uma ênfase sobre as qualidades das entidades e sobre os processos e os
significados que não são examinados e medidos experimentalmente em termos de quantidade, volume, intensidade ou freqüência” (Denzin & Lincoln, 2006, 23), a ordem que aqui se apresenta não corresponde à desordem de como tudo aconteceu.
Segundo, porque como falo a partir do lugar do professor/artista/pesquisador, proponho uma reflexão através de algumas
experiências – a prática vivida no ateliê de gravura, a docência em artes visuais e minha trajetória acadêmica de pesquisa –
que se conjugam numa narrativa de pesquisa em Arte e Cultura Visual para pensar e sistematizar a relação arte/ensino a partir
do campo do visível.
Há, então, duas principais instâncias que se cruzam neste processo. Primeiro, uma macro: a de fazer pesquisa a partir do
campo da arte, com instrumentos e matrizes oriundas do mergulho nela mesma, em diálogo com outros mergulhos noutras
áreas de conhecimento, enfrentando o que um processo artístico pode oferecer para um processo acadêmico-investigativo.
Assumo, então, um lugar político de enfrentamento e proponente de outras maneiras de localizar a arte na arena investigativa.
Segundo, uma micro: delimitadas, compreendidas e sistematizadas as fases de uma experiência artística, propor sua interlocução a um problema de pesquisa em ensino de artes visuais, entendendo a inseparabilidade das duas instâncias, que só tem
força na coexistência.
Traduzem-se as duas instâncias em dois movimentos, que não aconteceram sob uma ordem cronológica, mas sob um trânsito
investigativo de idas, retornos e contornos. Um movimento de experimentação e produção poética no ateliê de gravura como
disciplina ofertada por este programa de pós-graduação. Outro, do estudo do avesso do Currículo Lattes de quatro professoras
de Artes Visuais do Instituto Federal de Goiás, que atuam no Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico em Tempo Integral,
através da imersão em suas histórias de vida, a partir de entrevistas narrativas – avessos são, portanto, metáforas para explorar o que se oculta e também as lacunas da autorrepresentação profissional via Lattes.
Uma vez investigada a diversidade formativa das professoras colaboradoras e, compreendendo que as identidades são
“multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicas” (Hall,
2000, p. 108),

Finalmente, avesso nesta narrativa de pesquisa aparece como imagem provocadora ao lidar com algumas perguntas sobre o
Currículo Lattes:

Desta forma, avesso surge como metáfora para a produção artística em gravura, bem como imagem para pensar as trajetórias formativas das professoras colaboradoras para além de seus currículos, considerando suas histórias e desejos
como elementos constitutivos de suas identidades. Por outro lado, a metáfora convida-me a pensar nos meus próprios
avessos e a refletir sobre as viradas que esta pesquisa vem ocasionando em minhas formas de ser artista, professor e
pesquisador.
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O infográfico a seguir sintetiza as fases da pesquisa qualitativa:

Para representar a engrenagem que foi se formando no percurso da pesquisa qualitativa, uma linha do tempo horizontal e reta,
apesar de uma seqüência de fatos inerentes a uma investigação, não daria conta da figuração das instâncias que me conduziram até este ponto do trabalho. Por isso adotei uma linha ondulada na vertical, tentando reduzir a fragmentação das etapas
para gerar uma síntese gráfica unificada, em que sugere paridade e movimento entre as ações.
1. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE 1 A 8
A seguir faço uma descrição das etapas enumeradas pelo último infográfico até o item 8, que é o estado em que a pesquisa
se encontra. Os itens 9, 10 e 11 correspondem ao último processo de análise em andamento e conclusão da escrita da tese.
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1.1. Avessos
Avessos é uma metáfora que surgiu de um artigo que escrevi como trabalho final da disciplina ofertada pelo meu programa de
pós-graduação, denominada Visualidades Populares, ministrada pela Prof.ª Dr.ª Leda Guimarães, minha orientadora. Naquela
ocasião, no início do doutorado, escrevi:
“Para essa análise, tenho procurado como ‘feito’ práticas docentes em artes visuais, com um olhar para o avesso, para o ‘lado
B’, o verso, para os remendos e os arremates que fazem parte do trabalho docente – muitas vezes composto de retalhos de
ideias –, mas que podem não estar expostos em função de uma atenção sobre o resultado estético dos trabalhos através
da arte, ocultando, muitas vezes, amarraduras que podem deflagrar: a) soluções criativas para problemas da relação arte e
educação; b) discursos explícitos ou implícitos durante o processo criativo do professor em planejar sua aula; c) replicação de
abordagens metodológicas; d) relações de poder; e) inovações metodológicas.” (Guimarães, 2014, p. 2017)
Desde então, assumi a metáfora como fio condutor para levantar questões generalizadas à docência em artes visuais. Com o
amadurecimento da pesquisa, avessos tornaram-se o esteio da conversa, do pensamento e criação artística. A partir da “metáfora-mãe”, outras foram surgindo no trabalho. Nesse sentido, assumi as metáforas como veículo, ou seja, como mediação
dos campos conceituais, imersas num jogo visual e lingüístico capazes de fertilizar “lances estéticos” (Pereira, op. cit., p. 149)
que ali são jogados:
“As metáforas carecem de interpretação. Não são como verdades absolutas, que são certas ou erradas. Antes pelo contrário,
podemos discuti-las, apresentar argumentos a favor ou contra e julgar umas como mais favoráveis que outras. Mais ainda, as
metáforas carecem de um entendimento de considerandos contextuais e culturais.” (Eça, 2013, p. 78)
1.2. Lattes
Este foi o ponto zero da pesquisa: a partir das inquietações da representação profissional de quatro professoras de artes visuais do IFG, na Plataforma Lattes (www.lattes.cnpq.br), surge o desejo de investigar outros meios de exposição daquelas trajetórias (trans)formativas – a partir deste ponto, ao invés de usar “trajetórias de vidas”, um termo próprio da pesquisa narrativa,
adoto as trajetórias (trans)formativas para me referir aos percursos de formação de vida e docente, que estão em constante
trânsito, seja o física ou o poeticamente.
Em 2014, em pesquisa ao Sistema Unificado de Administração Pública, onde estão os dados profissionais dos servidores
do IFG, fiz o levantamento dos professores de artes visuais ativos na instituição. Na época, somavam-se dez (hoje com um
número maior). Destes, fiz o convite a cinco2 professoras para colaborar com o trabalho, dispostas a contar a história da sua
formação artística e docente a partir de um roteiro – o próprio currículo Lattes. O desejo era o de provocar a exposição de
outros movimentos formativos, ocultos pelos buracos e lacunas dos currículos institucionais. O olhar estava para os avessos,
para o desmanche do documento: uma desconstrução do arranjo estético, ético e político profissional que lá estava registrado
e que poderia ocultar as “bonitezas” que a biografia docente evoca (Freire, 2011).
1.3. Entrevistas Narrativas
Depois de um estudo inicial do Lattes das quatro colaboradoras, estruturei as entrevistas narrativas, que foram feitas individualmente, sob uma média de 3 meses de intervalo de tempo entre elas. A base conceitual daquelas entrevistas teve referência
nos estudos de Nóvoa (2009a, 2009b), que afirma ser importante considerar a formação profissional do professor no seio
da profissão docente, levando em consideração o cotidiano escolar e sua pessoalidade como parte constitutiva do ser único
sujeito/professor. O autor defende, portanto, uma formação dentro da profissão. Instigado por estas provocações e envolto
em questões da formação do professor para a atuação no ensino técnico, Nóvoa (op. cit.) me respaldava ao entender que nós,
professores de artes visuais do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, não tínhamos formação específica para este tipo de
atuação. Havia uma hipótese de pesquisa de que a nossa docência em arte no IFG tinha significativamente uma diferenciação
em relação à docência em arte no Ensino Básico regular. Tal questão foi muitas vezes levantada nas entrevistas – ora ganhava
relevância, ora não muito convidativa para a discussão. O que eu pensava ser o fio condutor da pesquisa foi se desconstruindo
e o próprio percurso foi revelando outras questões que mais se voltaram para um modo de fazer pesquisa em ensino de arte,
ancorado pela experiência viva através do depoimento das professoras colaboradoras, acrescentada à minha própria performance de professor/artista/pesquisador.
Quando comecei o doutorado, eu não tinha idéia de que iria desenvolver uma pesquisa narrativa, nem que iria realizar entrevistas narrativas, sejam elas por encontros presenciais ou meios digitais. A pesquisa narrativa enquanto campo epistemológico
da pesquisa qualitativa se autoconvidou neste trabalho. Ao me perguntar sobre o que permitiu a minha entrada para a pesquisa
narrativa, penso em alguns motivos: a pesquisa em arte precisa de surpresas; as surpresas precisam ser sistematizadas e
localizadas metodológica e epistemologicamente; o novo é resultado do mergulho imaginativo; a criação artística pode caminhar junto à criação acadêmico-ingestigativa; uma pesquisa que envolve criação artística e investigativa envolve também
a pessoalidade de quem a faz; permitir a imersão de questões particulares e suas correspondências coletivas é um processo
capaz de promover viradas profissionais e a reconfiguração de si.

2. Houve a desistência de uma.
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Nesse sentido, mirei para os avessos da formação e atuação docentes representadas no Lattes para assim provocar a exposição de histórias que lá não são contadas através, num primeiro momento, de entrevistas narrativas presenciais e, num
segundo momento, em conversas via fórum de discussão por meio da plataforma de ensino a distância da UFG (ead.ufg.br), em
seu espaço Pesquisa e Extensão. Com atenção às lacunas e buracos daquelas histórias de vida, investiguei movimentos profissionais e/ou pessoais que provocaram (e vem provocando) marcas em sua formação que, por sua vez, vem (re)constituindo
identidades profissionais de professoras de artes visuais.
1.4. Gravura
Fiz gravura durante a graduação, entre os anos 1997 – 2001. Nunca mais experimentei fazer gravura, a não ser abordá-a em
minhas aulas de artes visuais para o ensino básico ou superior. Entre a graduação e a experiência de ateliê vivida no doutorado,
são 17 anos, aproximadamente. A disciplina Tópicos Especiais em Poéticas Visuais: Gravura, cursada no segundo semestre de
2015 e ofertada pelo meu programa de pós-graduação na linha de pesquisa Poéticas Visuais e Processos de Criação, foi uma
escolha (orientada), para além do cumprimento dos créditos obrigatórios. A experiência na disciplina permitiu-me combinar e
relacionar teoria com prática (ou a prática-reflexiva) e foi, ao mesmo tempo, transitar por uma via dupla, em que o pensamento
sistêmico e o escrito geraram novos sentidos visuais e vice-versa – uma “conversão relacional” (Irwin, op. cit., p. 30) entre
imagem e palavra:
“… artistas entendem o poder da imagem, do som, da performance e da palavra, não separados ou ilustrativos um dos outros,
mas interligados para produzir significados adicionais.” (Ibid, p. 29)

Segundo a gravadora e professora brasileira Maria Bonomi (1935 - ), “a gravura começa pela idéia”. Durante o processo criativo em gravura, imerso nas representações a partir da metáfora avesso, quis trabalhar com avessos de embalagens de papel,
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apropriando-as como possíveis suportes para impressão, via experimentação de novos materiais. Neste enfrentamento que
o gravador mantém com a matéria, ou a percepção da matéria, como narra Maria Bonomi no vídeo Gravura de Maria Bonomi
(Documentário: 2000), chego às embalagens de caixas de fósforo, seduzido pela possibilidade de que aquelas “folhas de madeira” pudessem, de alguma forma, resultar numa reinvenção da xilogravura contemporânea e, o que antes foi pensado como
suporte para impressão, tornou-se sua própria matriz.
Crio, assim, uma matriz experimental, colando várias caixinhas abertas (planificadas) sobre uma superfície de papelão rígido
e noto que essas embalagens, em seus avessos, tinham incisões em suas dobras (vincos), uma espécie de sulcos pré-concebidos. Estes vincos eram, a priori, elementos visuais já presentes na matriz e que foram apropriados (outras vezes ignorados)
em cada processo de composição e gravação da imagem.
Algumas questões iam surgindo neste processo de experimentação do material: Que tipo de gravura estou fazendo? Uma xilogravura revisitada? Uma citação da xilogravura? Avessos da xilogravura? Des(dobra)mentos da xilogravura? Ao mesmo tempo,
lidar com esta produção no ateliê gerava outras questões para a investigação em andamento, registradas no ateliê ou em casa,
no Caderno do Artista: “trate o avesso como avesso”; “olhe para as marcas do avesso”; “todo avesso tem marcas”; “o avesso
tem incisões”; “o avesso está na superfície”.
1.5. Palavras-chave
Da sistematização do processo artístico em gravura, que durou quatro meses, foi possível evidenciar cinco etapas mediante
um retorno e estudo ao Caderno de Artista, que foi instrumento avaliativo (trabalho final) da disciplina Tópicos Especiais em
Póeticas Visuais: Gravura. São elas: desmanche, experimento, descobertas, problemas e impressões. Desta categorização,
foram extraídas onze palavras-chaves representativas e inerentes ao processo: acidente, intencionalidade, quebra, fragilidade,
risco, lasca, falha, rótulo, exposição, arranhão e trincado. Mais tarde, outras três foram agregadas ao conjunto de palavras-chaves: aderência, camadas e marcas.

As palavras-chaves, extraídas da sistematização das etapas supostamente lineares do processo artístico em gravura, são
representativas dos embates entre artista e matéria, bem como entre o pesquisador e seus problemas de pesquisa. Muitas
dessas palavras impulsionaram o jogo metafórico através do deslocamento do seu lugar de origem para o lugar de análise dos
currículos das professoras colaboradoras, numa primeira fase e, em outros momentos, para a análise dos dados coletados
pelas entrevistas narrativas presenciais e via fórum de discussão em rede digital.
A partir de suas apropriações, passando do lugar comum denotativo para o lugar poético conotativo, o jogo metafórico tornou-se fundamental no processo de interpretação das entrevistas narrativas, bem como na interpretação da pesquisa em si, como
se pode observar no trecho da tese em que analiso a fala de uma das professoras:
“Questionada se somos preparados para atuar na educação profissional, Elza levanta a questão: ‘a sua licenciatura, a minha
licenciatura, ela formou para qual educação?’ (…) ‘porque a gente não sai preparado para nenhum nível.’ Sua posição devolve a
pergunta a mim, que venho trabalhando com uma suposta ‘hipótese’, acreditando ser a nossa docência em arte para a educação profissional distinta da docência no ensino regular da educação básica. Fragiliza, ao mesmo tempo, a zona de investigação, causando trincados em minhas perguntas motivadoras da pesquisa, expondo suas falhas e riscos.”
A exemplo de como estas palavras-chaves estimularam a produção de sentidos na pesquisa, num momento mais recente, em
2017, quando estávamos na segunda etapa de coleta de dados via fórum de discussão em rede digital, a pedido de uma das
participantes, fiz uma definição para cada uma, no próprio fórum. Destaco algumas daquelas interpretações:
“Fragilidade: fragilidades de nossa formação docente, fragilidade da arte frente às políticas de ensino; fragilidade de meios
concretos para sustentar a arte como componente curricular (o que não acontece com áreas “seguras”, como matemática, por
exemplo); fragilidades das fronteiras entre as linguagens artísticas (artes visuais, dança, música, teatro). Acidente: como lido
com os “acidentes de percurso” em minha formação docente? Como lido com os acidentes metodológicos em minha docência? Arranhão: uma das metáforas que considero mais fortes quando articuladas com as histórias de vocês. Considerando a
formação polivalente, ou em processo de reestruturação curricular que vocês tiveram, consigo visualizar arranhões do teatro
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nas artes visuais, da performance nas artes visuais, do design nas artes visuais, da dança nas artes visuais, dentre outras
formas de contaminações. Como vem se configurando esses arranhões enquanto contaminações sobre nossa docência em
artes visuais?”
1.6. Desmanche
Assim como desmanchei as caixinhas de fósforos para confeccionar as matrizes para xilogravura, realizei, metaforicamente, o
desmanche do Lattes de cada professora. Foi uma segunda visita ao currículo, em sua versão atual, podendo estar modificado
em comparação à versão que manipulei no início da pesquisa. O desmanche não aconteceu depois que a primeira etapa das
entrevistas terminou, mas foi um processo paralelo, coincidindo ou não com os encontros em que as conversas eram gravadas. Consistiu num trabalho minucioso de ler e interpretar os currículos, levantando questões a partir das palavras-chaves.
Estas questões foram retomadas no processo de Análise I. O exemplo a seguir demonstra a metodologia abordada para o
desmanche de um dos currículos, a partir do item “atuação profissional” de uma das professoras.

1.7. Análise I
Encerrados a primeira fase de entrevistas e o desmanche do Lattes eu tinha um material farto para analisar e dar prosseguimento à segunda e última etapa de coleta. A partir das questões levantadas no desmanche e das entrevistas transcritas, foi
feito um trabalho convencional de interpretação, também mediado pelas palavras-chaves, sob o mesmo jogo metafórico, como
demonstra um trecho da análise:
“Habitar a fronteira entre o ensino de artes visuais e as áreas técnicas do diferentes cursos que nós, professores, atuamos,
é um exercício que quebra um aparente equilíbrio da docência que estávamos acostumados no ensino regular para correr os
riscos da experimentação pedagógica para um novo desenho de formação básica, expondo nossas incertezas e fragilidades.”
1.8. Fórum online
A partir das considerações analíticas até esta altura da pesquisa, foi estruturada uma última etapa de coleta de dados, desta
vez através de discussões em um fórum hospedado numa plataforma de aprendizagem em rede da UFG, em seu aplicativo
Pesquisa e Extensão. Foram abertas duas salas de discussão, onde as participantes podiam, além de textos, postar imagens.
O fórum ficou disponível para interferências durante três meses e contou com duas etapas, uma com predomínio da escrita e a
segunda com ênfase para imagens significativas da história de vida de cada uma. Estes dados estão em processo de análise.
2. CONJUNTURAS ENTRE PROCESSO ARTÍSTICO E PROCESSO ACADÊMICO INVESTIGATIVO
Antes de estabelecer cruzamentos entre os dois temas, quero justificar suas nomenclaturas. Considero o processo artístico
também um processo investigativo. E também o processo acadêmico-investigativo em arte um processo artístico. Por questões de classificação destes dois processos, manterei “processo artístico” para me referir à experiência artística em gravura e
“processo acadêmico-investigativo” à pesquisa de doutorado propriamente dita, aos moldes acadêmicos. Na verdade, os dois
são processos, são artísticos, são investigativos.
Gilles Deleuze (1992), ao discutir a relação de sua bibliografia/biografia, relata que ficou oito anos sem publicar, entre o
primeiro e segundo livros e denomina esse tempo como um buraco: “… é isso que parece interessante nas vidas, os buracos
que elas comportam, as lacunas (…) é talvez nesses buracos que se faz os movimentos” (p. 172). Apesar deste trabalho não
propor um aprofundamento da obra do filósofo francês, aproprio a figuração dos buracos, lacunas e movimentos deleuzianos para gerar ressonâncias neste jogo de sentidos. Considerando os meus processos vividos neste tempo de pesquisa,
há uma freqüência de sentidos, ações e decisões a partir de movimentos investigativos, entre buracos de tempo, espaço e
lacunas, bem como suas marcas. Estou me referindo, particularmente, aos intervalos entre o vasculhamento dos currículos
Lattes e à realização de uma primeira conversa com as professoras colaboradoras; ao processo criativo no ateliê de gravura; ao desmanche do Lattes; às análises das primeiras entrevistas; à realização da segunda e última etapa de entrevistas e
à fase final de análise.
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Que movimentos eu fiz por esses buracos e lacunas entre o processo artístico e o processo acadêmico-investigativo? O vai-e-vem metodológico propiciou, assim, uma “ação-investigação” enquanto “ato político de transformação” (Almeida & Martins,
2013, p. 17), atravessando as fronteiras do cronológico e linear para um encontro vibrativo entre o que antes foram consideradas ações distintas, mas que agora reagem num mesmo campo magnético de pensamento. E são nas marcas, buracos e
lacunas desses movimentos que me encontrei meio às tensões para pensar em outras perguntas: como as marcas podem
constituir formas? Como as marcas dos avessos podem impulsionar ou se sobrepor a outras formas? O avesso é a contra-forma? Todo avesso tem marcas? Pode o avesso estar na superfície?
Percebe-se que as perguntas se misturam às etapas da investigação, não conseguindo atrelar-se a apenas uma, pois direta ou
indiretamente fazem relação com todos os lugares-tempos de pesquisa.
A possibilidade do jogo, do rompimento de protocolos acadêmicos, do teor de risco e provocação através do artístico podem
ser um privilégio da pesquisa em arte. Nesse contexto, a pesquisa em arte pode requerer o laboro da arte. Acredito que o
professor de arte necessita experimentar fazer arte, desafiando-o a pensar como artista e a fazer conjecturas com o modus
operandi docente, sendo capaz de fazer relações do processo artístico com o pedagógico. Acredito, também, numa necessidade de desprendimento dos métodos e matrizes oriundos de outras áreas do conhecimento, quando se faz pesquisa em arte.
Penso, ainda, na “investigação como um espaço performativo, de resistência, que implica relações estreitas entre a teoria e a
prática” (Ibid, p. 17).
Para uma transformação de ações investigativas e políticas no campo da pesquisa em arte – do ensino de arte, mais especificamente – Paiva (2012), se posiciona sobre a necessidade de ativismo desses professores/artistas/investigadores:
“A natureza particular do ‘artístico’ é tratada como essência marcante da ‘investigação em educação artística’, moldando-lhe o
sentido e os processos, onde a utilização de matrizes usuais das ‘ciências humanas’, das ‘ciências da educação’, das ‘ciências
da arte’, não lhes fornecem as possibilidades suficientes de produção de acção/pensamento. Procura-se, assim, entender a
urgência da ampliação do debate existente para uma afirmação social de outros modos de investigação, para a utilização das
linguagens que são próprias e naturais no terreno intersubjectivo e relacional onde se move a ‘educação artística’” (p. 162).
Nesse sentido, amarrar o fazer com o investigar (Barbosa, 2010) pôde gerenciar (e organizar) maneiras de compreender um
problema de pesquisa em ensino de arte e fornecer instrumentos, por meio da “interpenetração” e “ressonância” metafórica
enquanto “estratégia crítica” e “lance estético” (Pereira, op. cit. p. 139 - 146). Um jeito para pensar como a experiência vivida
no ateliê de gravura pôde gerar “reinvenções”, “escolhas” e “maneiras” para tomar decisões no processo de construção metodológica da pesquisa em ensino de artes visuais (Tourinho, 2013, p. 66). A discussão metodológica esteve, contudo, inerente
ao discurso da investigação, considerando, sobretudo, o fluxo dos movimentos, como assinala Elliot Eisner (2008):
“Nas artes os fins podem seguir os meios. Alguém pode agir e a ação, em si, pode sugerir fins, os quais não precederam, mas
seguiram a ação. Neste processo, os fins mudam; o trabalho produz pistas que alguém segue. De certa forma, rende-se àquilo
que o trabalho em processo sugere. Este processo de mudança e objetivos, enquanto se faz o trabalho à mão, é aquilo que
Dewey chama “propósito flexível.” (p. 11)
3. PESQUISA NARRATIVA
Em sua tese de doutorado, Elizeu Clementino de Souza (2004) denomina “trajetórias de escolarização” (p. 12) as representações pelas quais os professores se utilizam quando submetidos a metodologias de investigação, como a Abordagem Biográfica, Narrativas de Formação (Ibid, 2004) ou, ainda, Histórias de Vida (Josso, 2004), além de outras nomenclaturas que servem
para designar o acesso a discursos, sejam escritos, orais ou visuais, reveladores de fatos, marcas, dificuldades, enfrentamentos, luta e êxito durante a formação e trabalho docentes.
Ao escolher abordagens que se voltam às histórias de vidas ou, mais especificamente, a recortes biográficos formativos de
professoras de arte, insiro-me numa corrente metodológica denominada Pesquisa Narrativa, em que acontece um deslocamento das “narrativas grandiosas” para “pequenas narrativas”, onde “a problemática do estudo da vida das pessoas compõe
um contexto mais amplo de relações, convenções e condições sociais” (Goodson, 2017, p. 35). Dessa forma, fragmentos de
histórias orais, escritas ou visuais serviram de instrumentos para analisar processos de formação, fatos que marcaram suas
vidas, escolhas, paradas, negociações, decisões, ou seja, formaram “uma história de ação individual no âmbito de uma teoria
do contexto” (Ibid, p. 39).
Narrar uma história é, pois, uma criação. Uma mesma história pode ser contada sob diferentes “verdades”, dependendo do estímulo. Além de criação, é uma tentativa de alinhamento de fatos em função de um fator catalisador. Ao procurar o significado
de “catalisador” em diversos sites, tem-se uma das definições: “catalisador é uma substância que reduz a energia de ativação
de uma reação química e aumenta a sua velocidade de reação, sem, contudo, participar dela3”. Suponha-se que a substância
catalisadora seja a pergunta inicial para que o entrevistado comece a contar a sua história, sem, contudo, o entrevistador
participar dela. A pergunta catalisadora ativa a memória que, por sua vez, reage em função da natureza de uma pergunta (ou
perguntas). Não há, enfim, pergunta neutra. Há, portanto, a pergunta físico-química: aquela que estimula e espera reações. A
3. Disponível em: https://www.significados.com.br/catalisador/. Acesso em 05/03/2017.
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pergunta se formula de partículas estimulantes de uma pergunta-mãe: o problema de pesquisa. Nesse contexto, narrar são
reelaborações e a “memória não é reservatório, é atualização, recreação das relações qualitativas experimentadas no mundo”
(Castaneda & Morales, 2017, p.85).
Esta pesquisa não abordou “A” história de vida das professoras, mas fragmentos biográficos a partir de suas construções
narrativas e que, sob a relação colaborativa entrevistada/pesquisador, reelaboram-se histórias de vida e então uma narrativa
de pesquisa foi construída (Diniz-Pereira, 2009). As trajetórias não se desenham por linhas contínuas, mas por traços muitas
vezes disformes e ilegíveis que, em seu conjunto, podem formar imagens mais precisas e representativas de estados de ser e
de se constituir professoras e assim esboçar suas produções identitárias.
Para cada exercício analítico, a leitura e interpretação de fatos, idéias, conjecturas e questões vem sendo atravessadas pelas
quatorze palavras-chaves e sua capacidade de gerar sentidos através do jogo metafórico que se deu por lances oportunistas
da imagem, da palavra e da imagem-palavra. O jogo, onde encaixes, lances, estratégias e descartes são feitos, considero
próprios da pesquisa qualitativa, em que “as opções e práticas interpretativas a serem empregadas não são necessariamente
empregadas com antecedência” (Denzin & Lincoln, op.cit., p.18). Esta narrativa de pesquisa a qual o leitor se depara não passa
da junção de pedaços que, sob o esforço da ordem, se agrupam pelas suas linhas, manchas, matizes e texturas em busca da
forma harmônica de uma montagem:
“A montagem emprega imagens breves a fim de criar uma noção bem definida de urgência e de complexidade. Ela convida os
observadores a construir interpretações que se baseiam umas nas outras ao desenrolar da cena.” (Ibid, p. 19)
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Das 7 questões que introduzem este texto, algumas se intensificam, outras se enfraquecem e outras me convidam a pensar
em futuras perguntas. A Questão 1 é o estímulo inicial desta narrativa, apesar de ser formulada no final do doutorado, uma vez
que foi possível ter mais clareza do problema: nela a pesquisa se compromete qualitativa. A Questão 2 vem sendo discutida no
processo de análise das entrevistas, pois a coleta de dados foi concluída há um mês. A Questão 3 foi uma redescoberta: render-se à maré da experiência e imaginação artística e pensar em como venho reagindo neste mergulho. A Questão 4 é respondida
na construção metodológica da narrativa de pesquisa, relatada neste texto. A Questão 5 tornou-se frágil no decorrer da coleta
de dados pelas entrevistas, uma vez que a pergunta, em vários momentos, se mostrava mais clara e importante para mim do
que um problema para elas. A Questão 6 e suas micro-questões vem sendo discutidas no processo de análise das entrevistas.
A Questão 7 volta-se a mim em busca dos buracos e lacunas do meu próprio Lattes e, principalmente, às transformações que
esta narrativa de pesquisa provocaram em minha vida enquanto artista/professor/pesquisador.
A última questão vem sendo latente em minhas considerações finais, pois fui diretamente afetado neste processo, o que estou chamando de virada docente, em que a prática artística de ateliê foi retomada com empenho, tanto em minha produção
pessoal, quanto em minha docência em artes visuais e, sobretudo, enquanto atividade do fazer arte - um meio para pensar o
processo artístico e, ao mesmo tempo, pensar o processo docente. E assim me encontro mergulhado em meus avessos.
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RESUMO
Brasil afora ainda se vivencia a encenação das batalhas entre mouros e cristão ocorridas no período da Reconquista. No Estado de Goiás, nas denominadas Cavalhadas, estão presentes figuras, em princípio alheias ao ritual da encenação da batalha
que compõe a festividade, mascaradas. Este paper busca explorar as narrativas das construções sociais da imagem desde a
presença desse grupo social nesta festa popular, a partir de uma foto do festejo selecionada do acervo “Festas Populares”, da
fotógrafa Rosary Esteves. O pensamento presente neste trabalho permeia os discursos construídos acerca de cultura popular,
cria amarras entre representação, intenção e discursos, transitando entre possibilidades de representação identitária. Repetidores da Memória Coletiva é uma hipótese problemática, e um trabalho livre de conclusão, ou, permitindo-se um neologismo,
aconclusivo. Mas isso depende do discurso.
Palavras-chave: Cavalhadas; Mascarados; Mouros e Cristãos, Cultura Popular; Memória Coletiva.

“O reconhecimento e a revalorização da cultura popular não é simplesmente um ato de consciência - ele se articula a um contexto” (Ortiz, 1992: 64). Esse paper nasce da proposta de dialogar com uma fotografia do acervo de festas populares de Rosary
Esteves, fotógrafa mineira, radicada em Goiânia. Da escolha de uma fotografia do acervo desta fotógrafa, a partir do incômodo,
e do diálogo com a imagem, sobressaem atravessamentos no popular. O contexto de produção da imagem me foi dado pela
própria fotógrafa. Eram as Cavalhadas de Pirenópolis e estes eram os Mascarados.
Figura 1 - Mascarados.

Fonte: Acervo pessoal de Rosary Esteves

Não conhecendo sobre a festa, comecei a indagar-me: que festa é essa? Quem são os Mascarados? Quem são essas pessoas que
usam máscaras? O que querem? Quem representam? Que papel cumprem? O que o ato de se mascarar em uma festa representa?
1. ESTRADA PROPEDÊUTICA
A relação entre mouros e cristãos em territórios ocupados, desocupados e reocupados teve seu início há mais de 1000 anos e
foi marcada por diferentes batalhas. A luta da Reconquista de terras cristãs aparece datada com maiores investidas no primeiro século da Alta Idade Média, final do primeiro milênio, tendo, a partir do século seguinte, uma ampliação das forças militares
contra os infiéis pelos cavaleiros cristãos, travando uma guerra santa (Campos F., 2000), porém, como as Cruzadas duraram
três séculos e a Reconquista oito, os escritos misturam contos com realidade. A Península Ibérica foi reconquistada no século
XV, findando tal processo (Williams, 2007).
Em 1500, com a ocupação do Brasil pelos portugueses, as já tradicionais Cavalhadas (ou Mouriscadas, cujos contextos explorarei adiante), de origem ibérica, encenando as batalhas da Reconquista e os jogos medievais, tomaram rumo e se espalharam
pelo país no galope da colonização (Barbosa, 2016). Há registros delas no Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato
Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e estados do Nordeste (Macedo, 2008: 2).
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Num estudo de campo realizado em 1973, apoiando-se nos estudos de Câmara Cascudo (1962) e Theo Brandão (1962), Carlos
Brandão (1974) aponta que o que se chama tradicionalmente de Cavalhadas, em Pirenópolis, em realidade, deriva-se em dois
verbetes distintos: Cavalhada como um jogo equestre; e Mouros e Cristãos, ou Mouriscadas, como rito. Nos estudos que o
autor usou por base na construção do seu livro, o termo Cavalhadas aparece representada por diferentes acontecimentos pelo
País. Alagoas não traz em suas Cavalhadas a representação da batalha campal entre Cristãos e Mouros, por exemplo, já o Sul
define a própria representação de tal batalha como Cavalhadas. Pirenópolis mescla ambos acontecimentos.
Brandão (Idem), logo, vislumbra três hipóteses para a definição das origens e prioridades do folguedo: 1 - situação-jogo como
originária, com posterior incorporação da situação-rito, ou seja, da representação dramática da luta entre os rivais; 2 - situação-jogo vivida desde sempre, entre cavaleiros rivais, deixando a situação-jogo predominar nos festejos nordestinos e
a situação-rito predominar nos festejos sulistas, onde cada não predominância desapareceu enquanto momento individual,
deixando apenas vestígios de um no outro; 3 - ambas situações coexistiram desde sempre, predominado uma ou outra em
cada região do país. O que se sabe, ou o que não se sabe, é com quais raízes se conformaram os festejos no Brasil Central,
como referência Brandão sobre as festas pirenopolinas. Hoje, as Cavalhadas desta região são formadas por ambas situações,
rito e jogo, sempre a cavalo.
“Como em Pirenópolis as Cavalhadas envolvem dois dias de puro “ritual de rememoração” e apenas um de “torneio eqüestre”
[sic], o rito e o jogo se separam nitidamente para poderem compor juntos um só tipo de ritual dentro da festa do Divino Espírito
Santo. Ora, as diferenças traçadas entre o rito e o jogo são bastante mais intensas e significativas do que podem parecer a um
olhar ligeiro e pouco atento. Competidores de um jogo e atores de um rito, não expressam apenas comportamentos que traduzam objetivos individuais ou coletivos (da equipe ou da assistência) diversos. Na realidade eles atuam em situações rituais
diversas, às quais a sociedade que se reúne para assisti-los atribui significado não só diferentes, como também opostos, em
alguns casos.” (Idem: 16).
Nessa “dramatização da luta entre mouros e cristãos [através] da simulação de uma batalha campal” (Pirenópolis, [20?]), manifestação popular de raiz secular, que tinha tons de distinção entre a elite colonial e os homens comuns, na outrora, vemos
personagens alheios a situação-rito, os mascarados. Não se sabe ao certo o surgimento de tal grupo dentro das Cavalhadas,
usando o mesmo sentido aplicado por Brandão (1974), onde Cavalhadas representa o conjunto rito, mas desde a instituição
desta representação pela Rainha Isabel, os Mascarados “Representam o papel do povo e daqueles que não tem acesso a
pompa dos cavaleiros, que representam socialmente a elite e o poder” (Pirenópolis, [20?]). Nesse sentido, o espaço ritual, concordando com as percepções de Brandão (1974), estabelece, ainda, uma relação simbólica dos direitos sociais daqueles que
participam e assistem, tanto na distribuição em campo, quanto na plateia.
Sendo a disseminação das lendas nascidas no Velho Mundo através da reprodução dos arquétipos de atuação medievais, que
não dá espaço ao marginal, as Cavalhadas do estado de Goiás, tais Mascarados, na representação de quem não tem acesso ao
rito campal, confirmado e ensaiado pelo seu comportamento abusivo e bagunceiro em campo e pelas ruas da cidade, cumprem
uma função de animadores de plateia nos intervalos, ou fazem parte da própria situação-rito? Brandão (Idem: 62), afirma que
as Cavalhadas representam como memória social as lutas de Carlos Magno contra os Mouros, e simbolizam, como ideologia,
a unidade da crença e da necessidade da ordem social, assim, aos Mascarados falta-lhes a licença para questionar a própria
representação dos laços culturais cristãos neste jogo elitista?
2. DISCURSOS
A revalorização da cultura popular para além de um ato de consciência, como sustenta Ortiz (1992), implica ritos e regramentos. Numa quase imposição de viver a cultura popular como fuga da imposição da nacionalidade homogeneizada imposta
pelos governos dominantes, é o contexto em que se articula essa consciência. Reconhecer e revalorizar a cultura como simples ato de consciência significa mais do que ter em mente a importância do popular na formação do povo, guardando tais
elementos em um museu, em uma sala reservada ao popular. A revalorização que se articula a um contexto é justamente tirar
desse espaço reservado esse popular, tornando-o realmente popular.
Quem sabe, a produção da memória cultural coletiva, memória atualizada ou reinterpretada, sustente a sobrevivência da
identidade e o compromisso moral da conservação, “entretanto, para que haja a legitimação da manifestação cultural como
identidade, não basta que apenas uma pessoa se sinta representada por ela. É preciso que esse afeto para com a cultura seja
coletivo” (Miranda & Lôbo, 2014: 9). Ora, Durkheim (1970: 33, apud Weber - Pereira, 2010: 106) cunha o termo “representações
coletivas” a partir das relações interindivíduos, intergrupos e comunidade total e, logo, eu me pergunto, junto com Ortiz (1992),
se o estudo do folclore e o viver o folclore em determinados dias não seria uma forma de afirmação, de consciência regional, de
contraponto à cultura dominante? Porém, dessa forma, viver as Cavalhadas seria uma pausa na rotina para sair do civilizado,
do culturalmente correto e impositivo em uma nacionalidade construída, então?
Vejamos: se há a representação coletiva, nos moldes do que cunha Durkheim, e há a consciência moral da conservação através
de ritos que provocam uma pausa na rotina, não implica tal consciência na própria marginalização deste popular? Talvez num
sentido de resposta, adiante Ortiz (1992: 66) que a revista francesa La Tradition trata das “[…] tradições populares como sendo
o prolongamento psicológico da alma de um povo.”. De qualquer maneira, interromper rotina para ritualizar o popular implica
sustenta a renegação do popular como culturalmente válido para a rotina. Nesse sentido, podem ser os mascarados aqueles
que sacodem esse senso de consciência sobre o popular.
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A teatralização do poder, de que nos fala Canclini (1989: 135), traz à luz a apropriação de contextos históricos e culturais pelos processos modernos, onde a legitimação das tradições ocorre quando o rito cultural é levado ao palco da representação,
e se entende que quem, outrora, poderia executar esse feito, eram os homens cultos, já que conheciam o repertório de bens
simbólicos. Nesse ideário, surgem figuras mascaradas com propósitos diversos (farsa, contestação, subversão…) fincando
raízes num espaço que lhes era negado dentro das cavalhadas. Ora, pois, essa rememoração dos feitos campais entre Mouros
e Cristãos só poderia ser vivido/revivido pelos detentores dos saberes e da riqueza, pela elite intelectual. Na aproximação que
faz, novamente Ortiz (1992), entre folcloristas e intelectuais tradicionais, fica o inegável destino de extinção da cultura popular,
sendo, por um por outro grupo, estudado e rememorado desde uma mirada superior, culta e disfarçada de boa moça.
Em 1808, quando da chegada da Família Real à capital do Brasil, preparou-se um festejo com quatro dias de Cavalhadas (três
sérios e um burlesco), pelos coronéis e tenentes-coronéis dos corpos milicianos, e três noites de manifestação popular com mascarados (Campos E., 2008) essa manifestação poderia ter relação com as investidas noturnas dos Tercios espanhóis; a fonte não
esclarece a origem do termo, somente o significado. Nos dias de festejos sérios, somete a elite participava; somente às máscaras
era permitida a manifestação popular. Quiçá por submissão a isso, ao menos no Brasil, a licença que aos mascarados lhes era
concedida, pelos registros, ao menos, desde meados do século XVII (Melo, 2013: 368), para diversão em meio às festas e rememorações culturais, tornou-se permanente e, então, registra-se o feito de “pantomimas puras, enquanto [os guerreiros] fazem um
‘drama de batalhas’” (Brandão, 1974: 7). O que se sabe, ao certo, é “que hoje [os mascarados] estão intimamente ligados às Cavalhadas” (Ibidem: 36). Legitima-se, logo, uma tradição com sua reprodução, legitima-se duplamente com a manutenção da exclusão da participação popular na rememoração do próprio popular. Relega-se a representação popular no popular pelas máscaras.
O símbolo metafórico, apresentado por Brandão (Ibidem: 61), referenciando-se aos cavalos como instrumento de guerra e
como farsa, estende-se ao próprio ato de mascarar-se. A máscara como símbolo da guerra travada em antanho os iguala e
não os diferencia, ainda que sejam diferentes entre si. Mascarados são mascarados, como no carnaval, as máscaras são esse
“instrumento de farsa”, como o uso dados aos cavalos dos mascarados. Diferentemente do carnaval, eles concedem a si o
direito do protesto sem serem descobertos; semelhantemente ao carnaval, eles concedem a si o direito de ser quem não são,
não sendo quem são. Em sua essência, os mascarados são “símbolos opostos aos cavaleiros” (Ibidem: 45), logo, podem ser
símbolos opostos ao próprio popular.
O azul e o vermelho das máscaras na Figura 1 representam dois momentos religiosos que ganharam aparente alento na outridade brasileira. A tez escura dos rememoradores da história, ao menos no Centro-oeste e Nordeste, tornaram aquele outro
parte do que negavam (Macedo, 2008: 8). Por essa ordem, os mascarados reivindicam a aceitação social poblerina, marginal,
“adquirem consciência da sua memória” (Mendonça, 2001: 7), e essa rebeldia periférica os permite ultrapassar os limites da
própria representação da memória cultural maior e elitizada, os feitos da Reconquista.
A celeste de ponta cabeça, naquela foto, em confronto harmônico com a seriedade rubra representadas pelo mesmo exército,
exército em duplo sentido, pelas vestimentas no papel que representam e pelo grupo que fazem parte, satiriza mais que relações
históricas da luta entre mouros e cristãos, ensaia a crítica da perspectiva de infidelidade do outro. Mais do que um “corpo grotesco
vulnerável [e] maravilhosamente livre de vergonha” (Emerson, 2003: 202), esses mascarados sacodem a negação da presença
islâmica em solo ibérico com o ritual de separação, papel complementar das Cavalhadas no Novo Mundo (Macedo, 2008: 3), reforçando, agora sim, as identidades coletivas. Não são apenas figuras representativas do povo marginal à festa dos Senhores, são
figuras carregadas de simbolismo crítico ao romperem com a ordem imposta pelas representações das Cruzadas, das batalhas,
dos jogos militares, ao causar alvoroço na festa, ao criarem a magia da desconfiança por seus rostos cobertos.
Alavarce (2009: 61) analisa os discursos monológicos e dialógicos propostos pela teoria bakhtiniana, encerrando a paródia
como forma de carnavalização pelo desafio e pela subversão dos dogmas e dos discursos oficias. Essa forma dialógica é a própria ação dos mascarados de contrastar o uniforme militar com a posição deles dentro do ritual oficial, o desafio e a subversão
das máximas festivas. O diálogo pela paródia, nesse momento, provoca o esvaziamento de um axioma imperial, onde somente
os homens cultos poderiam teatralizar a tradição. “Geralmente, o recurso de falar de outras épocas, de culturas ultrapassadas, é empregado como crítica à ideologia vigente em sua própria época” (Aragão, 1980: 19 apud Alavarce, 2009: 59), assim,
o império marginal disfarçado de mascarado (paradoxalmente o mascarado disfarçado de soldado imperial) conversa com o
público, silenciosamente do ponto de vista falado e ruidosamente do ponto de vista gesticulado, sobre o espaço ocupado por
sua classe dentro das Cavalhadas.
Cada máscara, como na Figura 1, apesar de produzidas a partir da mesma matéria-prima, tem características únicas, como
a cor e, principalmente, os traços. Essa efígie individual, nesse caso específico da Figura 1, nos permite coligir expressões
de satisfação cristã e repulsa moura (talvez pela existência, talvez somente pela encenação), enquanto a unidade parodia os
24 cavaleiros em sua récita pomposa. Quem sabe, essa unidade é o retrato da “própria vida apresentada com os elementos
característicos da representação” (Bakhtin, 1999: 6 apud Reginatto, 2010: 50). O simbolismo das máscaras carrega a rebeldia
e, esta, está presente nas festas populares brasileiras, talvez, justamente, pela suspensão da rotina. Como analisa Carlos Rodrigues Brandão (1974: 4) a festa não produz conflitos, os conflitos vêm carregados pelos participantes das festas, porém, a
natureza cessativa do espetáculo sobre a rotina da a deixa exequível de motivações contidas em dias de vigilância.
Homenagem, honradez, rememoração e significações, os rituais festivos expõem a organização da sociedade onde se imbrica
(Ibidem: 5). As mensagens produzidas e distribuídas dentro do contexto festivo sobre essa organização estrutural da comunidade ultrapassam a comunicação social puramente informativa quando os mascarados usam de suas próprias travessuras
para desconfortar a situação festiva - como todo processo comunicacional planejado, porém, neste caso, agindo contra a orCULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN
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ganização ao qual está inserido, deixando de meios tecnicistas, a mensagem implícita no contorcionismo das figuras de rostos
cobertos e adornos exagerados é disseminada em meio à multidão através da rebeldia.
Paradoxalmente, o reconhecimento, através do bizarro, do espaço negado pelo outro vem travestido pelo colonizador e pelo
colonizado na mesma tez que foi categorizada de infiel na ocupação brasileira do século XV. O infiel só o é pela dominação de
uma religião com maior aporte militar naquele momento e essa representação da dominação é quebrada por esses Mascarados quando se investem na desconstrução da identidade dramatizada anualmente nas Cavalhadas. A dimensão religiosa das
Cavalhadas se apresenta já no espaço em que acontece, nas cercanias de igrejas católicas, em dias santos, ou nas etapas em
que acontece, como a proposta de batismo dos mouros e luta e vitória cristã frente a recusa daqueles, submissão e conversão
dos derrotados (Macedo, 2008: 2).
A submissão, trazida por Macedo (Ibidem: 6-7), vai ao encontro da subversão provocada pelos Mascarados durante os festejos. Choca-se com o ideário da “manutenção da ordem pela violência” na representação da “Guerra Santa da Conversão” das
Cavalhadas. A liberdade desconstrutiva que corre pelo sangue dos Mascarados, ainda que pertencentes ao jogo do “complexo
lendário nascido no Velho Mundo e [reprodutor dos] padrões de conduta medievais”, de certa forma é contestador, não somente da escusa da negativa na representação pura da batalha por sua classe social, mas das “lutas visando a evangelização
dos índios e dos negros no tempo da colônia, uma vez que “El conquistador, a semejanza del caballero artúrico y del cruzado,
extiende una pax universal, y lleva a cabo una función evangelizadora” (Fernández, 1993: 13).
Talvez, depravando a imagem pura da vitória cristã, como soberana religião, como supõe Manguel (2001) sobre Aleijadinho
e sua obra, onde ele pudesse ruir o mito do branqueamento assumindo o contexto “branco”, mas expressando em seu trabalho a sua revolta contra os deuses que o mutilaram, os Mascarados possam contestar, não os deuses, mas os homens que
os renegaram como merecedores de espaço representativo nos rituais de memória coletiva, no papel principal da cultura
popular.
O conceito de cultura popular, por sua vez, não é único. Não há certo e errado sobre a definição de popular. Resistência, subversão, esvaziamento, marginalização e purificação, por exemplo, são entendimentos cabíveis nos discursos. Porventura, essa
possa ser a tática do popular: a pluralização. Popular é o que não é erudito. Essa afirmação é possível quando Canclini (1989:
16) explica que a história da arte e a literatura definem repertórios conteudistas a serem absorvidos para sermos cultos no
mundo moderno. Todavia, quando a antropologia e o folclore reivindicam o saber e as práticas tradicionais, formam o universo
popular. Nesse cenário, as cavalhadas pertencem ao universo da cultura popular, quando vistas do prisma de rememoração
do festejo, mantenedores da tradição.
Por outro lado, em uma analogia ao estudo de Andrea Ad Reginatto (2011: 51) sobre o “Riso e a ironia na construção paródica”,
onde ela se apoia nos conceitos de Bakhtin sobre riso, carnavalização e libertação dos aspectos ocultos da natureza humana
dentro da análise da obra “O pagador de promessas”, de Dias Gomes, considerando a encenação da batalha entre mouros e
cristãos e os mascarados como pertencentes aos lados direito e esquerdo referenciados no estudo de Reginatto, ou seja, o
sagrado e oficial e o profano e mundano, ocorre a deturpação do tradicional - os mascarados não encenam o passado, podem,
sim, repetir os feitos reivindicatórios de participação, porém, nesse caso, temos uma dicotomia: as cavalhadas deixam de ser
cultura popular pela ruptura da história tradicional da batalha campal com a presença do grupo com máscaras (o que não a
tornaria erudita), entretanto, seguem como festa popular pela simples presença do mesmo grupo, afinal, historicamente (e
tradicionalmente) eles estão presentes reivindicando seu espaço.
Seguindo no entendimento de Canclini (1989: 18), este último preceito, a manutenção da classificação de festa popular mesmo com a presença dos mascarados, ainda é apoiado pelo fato de que a cultura popular é suscetível à modernização sem se
perder: “La modernización disminuye el papel de lo culto y lo popular tradicionales en el conjunto del mercado simbólico, pero
no los suprime”. Quiçá, seja o trânsito que discute Lina Bo Bardi (1994), onde, nas palavras de Alex Mateus Oliveira (2012: 2),
“é preciso ver os objetos de cada cultura como aspectos que ligam o cotidiano, […] e não como obras de arte representativas
de uma cultura separadas das demais“.
3. CAMINHOS ILATIVOS
Não propriamente uma conclusão, quando se trata de cultura popular, de visualidades populares; não podemos concluir, afirmar ou rechaçar, pura e simplesmente. Podemos, sim, levantar hipóteses, analisar discursos, comparar conceitos e situações,
contextualizar ações e, principalmente, desconfiar de discursos prontos. Ensaiar a percepção das narrativas do grupo que
desaloja verdades, subverte a ordem, resiste na arena, parodia e satiriza o ritual do qual estão participando, num intento de
amarrá-las para que se expliquem e dialoguem conosco é a proposta desta análise.
Longe da pretensão de definir cultura popular ou de definir a festa, numa escada do pensar os Mascarados dentro da Cavalhadas de Pirenópolis e as Cavalhadas dentro do popular, o processo se deu em de Festas populares > Cavalhadas > Mascarados
<> Visualidades, onde os discursos embasam a pesquisa sobre o festejo, que definem o campo de trabalho que é permitido pelos discursos iniciais. A festa retroalimenta as discussões/discursos, enquanto o campo problematiza a festa. Nessa escada, a
sociedade incute a sua hierarquia ao determinar como e quem produzirá cada momento do festejo, legitimando-se através de
símbolos que pretendem disfarçá-la (Brandão, 1974: 7).
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Canclini (1989: 179), perguntando pela função simplesmente social dos rituais à P’ierre Bourdieu, resume, “Los ritos clásicos
pasar de la infancia a la edad adulta, ser invitado por primera vez a una ceremonia política, ingresar en un museo o una escuela
y entender lo que allí se expone son, más que ritos de iniciación, “ritos de legitimización” y “de institución’t.” instituyen una
diferencia durable entre quienes participan y quienes quedan afuera.”. Assim, desde da mirada da representação da memória
social da situação-rito das Cavalhadas, estes Mascarados rompem com a tradição, contestam a participação elitista, balançam
a unidade da crença e da ordem social, não lhes faltando a licença para questionar a própria representação dos laços culturais
no jogo. São os Mascarados os que ficam de fora do ritual clássico.
Entretanto, quando partimos da legitimação da participação dos Mascarados na tradicional festa a partir do pertencimento
aos excluídos, não teriam sido estes institucionalizados ao processo representativo, perdendo, logo, a sua função de resistência e protesto que os originou? Isso dependeria de como, hoje, os próprios Mascarados tramitam sua permissibilidade de
participação neste bloco.
Repetidores da memória coletiva são os que representam a batalha? São os que tentam frustrar a festa ou repetir sua própria
exclusão? Ou somos todos ao legitimar os feitos festivos num intervalo da rotina que, de tão certo, tornou-se propriamente rotina?
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RESUMO
Este texto procura, com as narrativas de duas professoras/pesquisadoras e a contribuição de diversos autores, trazer algumas
problematizações acerca do cinema e da educação, através de um antigo curta-metragem, A Velha a Fiar (1964), de autoria de
Humberto Mauro (1897-1983) e de outra produção contemporânea com a música homônima em um clipe de animação. Com
a imersão no primeiro curta, contextualizamos em parte sua história, vimos sua potência, seu devir-criador. Para nós, estes
artefatos foram os personagens conceituais, aqueles outros necessários à criação, no dizer da filosofia deleuzeana. Sendo intercessoras uma da outra, utilizamos as nossas conversações como força motriz para rememorações e produção de textos e de
uma oficina voltada à formação de professores, tendo em vista discutir questões relacionadas à Cultura Visual e aos múltiplos
usos dessas produções na escola.
Palavras-chave: Cinema, Educação, Cultura Visual, Personagens Conceituais.

Dedicatória
É à Velha Fiandeira, Tecelã do Destino, arquétipo capaz de inspirar canções, histórias, conversas, pesquisas, metodologias,
além de inúmeros pensamentos, que dedicamos este texto. E também às crianças que seguem cantando seus versos acumulativos, com tanto encanto.
1. INTRODUÇÃO – CONVERSAS INICIAIS
Este texto emerge de conversas entre duas pesquisadoras que somos, professoras e formadoras que, à maneira de Deleuze e
Guattari, por vezes, fazemos o papel de intercessoras nos processos criativos. Os intercessores são para esses autores aquele
outro necessário à criação.
Para o Deleuze,
“O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não há obra. Podem ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cientistas; para um cientista, filósofos ou artistas – mas também coisas, plantas, até animais, como em
Castañeda. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios intercessores. É uma série. Se não
formamos uma série, mesmo que completamente imaginária, estamos perdidos. Eu preciso de meus intercessores para me
exprimir, e eles jamais se exprimiriam sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando isso não se vê. E mais ainda
quando é visível: Félix Guattari e eu somos intercessores um do outro” (Deleuze, 1992, p. 156).
Seguindo com Deleuze e Guattari,
“O personagem conceitual não é o representante do filósofo, é mesmo o contrário: o filósofo é somente o invólucro de seu
principal personagem conceitual e de todos os outros, que são os intercessores, os verdadeiros sujeitos de sua filosofia. Os
personagens conceituais são os “heterônimos” do filósofo, e o nome do filósofo, o simples pseudônimo de seus personagens.
Eu não sou mais eu, mas uma aptidão do pensamento para se ver e se desenvolver através de um plano que me atravessa em
vários lugares” (Deleuze y Guattari, 1992, p.85-86).
Há muitas maneiras de se entrar num assunto. Para discutir ‘Culturas da imagem e processos de mediação’, como duas fiandeiras, juntamos fios e pontos e convidamos A velha a fiar para que fosse a principal personagem conceitual nessa narrativa,
considerando a importância desse filme na cinematografia nacional e, no âmbito do cinema educativo. Destacamos também
o fato desse curta seguir inspirando criações contemporâneas. Estamos sempre à espreita de algo inspirador nas conversas
que travamos, no que vemos, ouvimos. E é a partir desses fios que tecemos nossos projetos.
O ‘uso’ metodológico de conversas nas pesquisas com os cotidianos vem sendo um dos pilares do nosso de modo de trabalhar.
Segundo o documentarista Eduardo Coutinho1 (2008, p. 105), depoimentos, entrevistas e conversas são coisas diferentes. O
1. Destacado documentarista brasileiro que tem entre os seus principais trabalhos o filme Cabra marcado para morrer (1984).
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depoimento, para ele, está ligado à História; já a entrevista, ao Jornalismo, podendo ser mais ou menos dirigida. A conversa,
inspirada nos pressupostos da História Oral, das memórias dos cotidianos das pessoas, reflete momentos de encontros. Embora sabendo que Coutinho fala do encontro mediado pela câmera, no cinema-documentário, ressaltamos o que ele mesmo
adverte, quando indagado sobre a natureza etnográfica de seus filmes:
“é complicado você lançar mão das grandes palavras. Mas eu acredito que a minha visão nos filmes é antropológica, embora
selvagem. Eu não sou cientista, mas tratamos dos mesmos problemas: o que é um relato, a fidelidade de um relato e como
traduzi-lo. Eu não preciso traduzir o oral para o escrito, mas tenho que editar. E a edição também é uma forma de intervenção”
(Coutinho, 2008, p.73).
E como se dão essas conversas? No caso deste artigo, partimos de memórias do já visto e de debates sobre os pressupostos
conceituais que embasam nossas pesquisas. Foi a partir desse arcabouço e de novas pesquisas que empreendemos que elegemos nossos personagens conceituais,
E Alves (2012) aponta em seus textos,
“vou chamar em minha ajuda imagens e narrativas que veem funcionando nas pesquisas com os cotidianos que oriento, como
“personagens conceituais”(Deleuze e Guattari, 1992), elementos indispensáveis que contribuem à organização do pensamento
nessas pesquisas. Entender imagens e narrativas como personagens conceituais significa compreendê-las como o ‘outro’ nas
discussões que precisamos ter com conhecimentos e significações presentes nos processos de pesquisa, para ir entendendo
o que vai surgindo nesses com a ajuda daqueles com quem estamos pesquisando – dos membros da equipe aos praticantespensantes das escolas ou de todas as outras redes educativas pesquisadas. Assim, é com imagens e narrativas que vamos
formando ideias e pensamentos que nos permitem responder às perguntas que colocamos” (Alves, 2012, p. 27).
É assim, então, que por meio de narrativas, sons e imagens, entendidas como personagens conceituais, que tecemos esse
texto. A ideia de uma parceria, com incursões no universo da produção coletiva de projetos e textos, surgiu nas/das conversas
sobre as relações entre cinema e educação, no âmbito da pesquisa acadêmica que integramos. As duas vivenciamos o cinema
como artefato cultural de grande importância em nossas vidas e na formação de professores em geral. Optamos, em nosso
modo de desenvolver pesquisas com o uso do cinema nos cotidianos escolares, por uma vertente que considera a história da
produção audiovisual educativa. Nossos textos em co-autoria seguem uma linha memorialista, a partir das experiências vivenciadas por nós e por alguns de nossos interlocutores. Tal perspectiva nos levou a buscar experiências inaugurais, no campo do
audiovisual, tanto no acervo das produções existentes, quanto na forma como lidamos, em geral, com esse universo.
O objetivo não é apresentar de forma cronológica a história do audiovisual educativo no Brasil, mas possibilitar imersões que
permitam uma compreensão do presente, considerando experiências pioneiras. Alguns projetos, mesmo interrompidos deixam
sementes que podem germinar…
2. PUXANDO FIOS: A VELHA A FIAR E SEU DEVIR-CRIADOR
2.1. O velho e o novo
O interesse por “A Velha a Fiar”, filme dirigido por Humberto Mauro, em 1964, como parte da Coleção Brasilianas2, além da sua
relevância histórica e qualidade fílmica deve-se também ao fato de ele ter atravessado gerações suscitando novas criações e
usos. O curta de Mauro, a partir da cantiga tradicional que tem o mesmo nome, apresenta antigas tradições do vasto universo
da cultura popular em um país ainda predominantemente rural que passava por mudanças em seus modos de produção. Apresenta à moda dos contos classificados como acumulativos, pelo folclorista Luiz da Câmara Cascudo, uma ‘adaptação’ cinematográfica da canção popular. Nesses tipos de texto, também chamados lengalenga, elementos vão sendo acrescentados num
exercício de repetição e memória. Vejamos a letra da canção.
Estava a velha em seu lugar,
veio a mosca lhe fazer mal
A mosca na velha
e a velha a fiar
Estava a mosca no seu lugar
veio a aranha lhe fazer mal
A aranha na mosca, a mosca na velha
e a velha a fiar
- - - - - - continuar acrescentando
o rato, o gato, o cachorro,
o pau, o fogo, a água,
2. Brasilianas; série de curtas-metragens sobre canções populares dirigidas por Humberto Mauro entre 1945 e 1964 sendo a última A velha a fiar. Fonte:
cinemateca.gov.br (acesso em 17/06/2017)
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o boi, o homem, a mulher
----Estava a mulher em seu lugar
veio a morte lhe fazer mal.
A morte na velha
e a velha a fiar.
(domínio popular s/d)
Imagem 1: Cena de A Velha a fiar (ano 1964)

Considerado um precursor dos videoclipes o filme é hoje reconhecido como um ícone da cultura audiovisual. E tem sido referência para inúmeras outras produções, entre elas o clipe de Paulo Zola e Francis Monteiro, que em algumas postagens do
youtube, são atribuídas ao Grupo Palavra Cantada, de Paulo Tatit e Sandra Perez. A proposta, de todo modo, é elaborar uma
musicalidade singular e performática, criando alternativas para a produção de consumo rápido e para os clichês destinados à
infância. De certo modo, o que era o objetivo da série “Brasilianas”, de Humberto Mauro, no cinema e da série de mesmo nome,
de Villa-Lobos, na música. Era preciso na época desses pioneiros ‘inventar’3 um Brasil, unindo o erudito ao popular, criando
visualidades e sonoridades que traduzissem a nossa terra brasilis.
Este antigo filme cai assim numa rede maior, numa tessitura de conhecimentos e significações, e se converte em algo inspirador. Algo capaz de se desdobrar no tempo, produzindo inspirações e outros artefatos tecnológicos e culturais, aninhando outras gerações, fazendo crianças cantaram e dançarem em torno de sua cantiga. Fenômeno de uma cultura visual com muitos
veios/fios pela educação. A Velha a Fiar possui potência e um devir-criação.
Imagem 2: Cena do clipe A velha a fiar (s/d)

Assim, retomando Deleuze, o conhecimento sempre dá origem e/ou advém de séries. E esse curta metragem permite
tecer um longo fio, uma tessitura em/com outras redes de conhecimentos e significações. Tanto de pesquisas em arquivos e pela Internet quanto em outras, mais subjetivas, de lembranças visuais e sonoras da infância, no ritmo de um
devir-memória.
3. Usamos ‘inventar’ no sentido que Michel de Certeau empresta ao termo, ou seja, como estratégias e táticas de criar o cotidiano em seus múltipos atravessamentos.
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2.2. Contexto histórico: o INCE e seus criadores
Iniciando sua produção cinematográfica na cidade de Cataguazes (MG), Humberto Mauro (1897-1983), originário da pequena
Volta Grande, zona da mata mineira, produziu lá seus primeiros filmes, tendo cópias sendo distribuídas e reprisadas em cinemas de todo o país. Com a repercussão de seus trabalhos, vem para a então capital, o Rio de Janeiro, onde após pertencer à
antiga Cinédia4, é convidado por Edgar Roquette-Pinto (1884-1954) a fazer produções imagéticas para o Instituto Nacional de
Cinema Educativo (INCE).
O Instituto Nacional do Cinema Educativo – INCE5 foi criado, em 1936, no Governo de Getúlio Vargas, por Edgard Roquette-Pinto, considerado o precursor da radiodifusão no Brasil. Surge numa época em que o debate em torno das relações entre cinema
e educação ganhava destaque no Brasil e no mundo.
“Em 1936, o antropólogo, cientista e professor Edgard Roquette-Pinto estava organizando o INCE (…) quando se aproximou
Humberto Mauro, que já o conhecia pessoalmente, do seu tempo de diretor do Museu Nacional. Desde o início, houve entre os
dois uma identificação quanto à valorização da cultura brasileira, considerada por ambos a manifestação de uma civilização
nova que se autodesconhecia. Humberto tinha ideias sobre filmes educativos e isso lhe valeu um convite de Roquette- Pinto
para que o ajudasse a fazer o cinema no Brasil, ‘a escola dos que não tinham escola’” (Catálogo da Mostra Humberto Mauro,
patrocinada pela Embrafilme, Secretaria de Cultura, Ministério da Educação e Banco Nacional, em junho de 1984).
Roquette-Pinto dirigia o importante setor de difusão cultural do país, do qual o INCE era um braço importante. Esse Instituto
produziu em torno de quatrocentos filmes educativos dos quais mais de trezentos foram dirigidos pelo Humberto Mauro e
abordam temas variados (flora, fauna, doenças e sua prevenção, tradições culturais, etc).
Por sua original e sofisticada maneira de produzir, grandes cineastas do Cinema Novo, corrente que germinou na segunda
metade do século 20, como Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha, por exemplo, afirmavam ter se inspirado em sua obra.
Longevo, Humberto Mauro produziu por décadas, influenciando gerações. Pertenceu e travou contatos e trocas de conhecimento com uma geração de educadores, escritores, cientistas, políticos, poetas, antropólogos, etc. Entre estes, temos em
destaque a figura de Heitor Villa-Lobos6, compositor, músico, regentes, interessado na educação, com grande influência nas
chamadas, sonoridades ‘brasilianas’, no resgate, criação e magistral junção entre o considerado popular e o erudito, à época.
De toda esta história, o que mais nos interessa hoje é que enquanto o INCE teve êxito na produção, a difusão ficou aquém
desse esforço, uma vez que todo o material necessário às projeções era importado e exigia condições específicas para seu uso
e manutenção, lembrando que a maior parte de sua produção foi anterior ao início da TV no Brasil. Isso, claro, impactava os
processos de difusão cultural. Hoje, em especial com o advento da internet e com a democratização dos acessos aos meios
de comunicação, podemos pensar em outras configurações no binômio produção-difusão, considerando o amplo espectro de
uma cultura visual.
2.3. Rememorações: lembranças a partir de A Velha a Fiar
Aqui gostaríamos de trazer à baila memórias suscitadas por nossas incursões neste universo imagético, lembranças afetivas
de infâncias no século 20, com seu rico arsenal de imagens e sons, fruto de nossas conversas. E também memórias de professores, dado termos vivenciado múltiplas experiências no cinema e educação. Temos memórias em comum, pertencemos a
uma mesma geração.
“Carrego meus primórdios num andor,
Minha voz tem vício de fontes.
Eu queria avançar para o começo.
Chegar ao criançamento das palavras.” (Barros, 2004, p. 47)
Professora 1- Nas lembranças de uma das pesquisadoras, veio à memória um disco chamado “Ciranda, cirandinha”, que rodava na vitrola inglesa de minha tia, numa sala envidraçada, onde este velho aparelho de som reinava junto a um grande sofá
vermelho, ao piso vermelho de cerâmica e aos meus rodopios, dançando, dançando, ao som das cantigas. Menina, encantada
com as músicas e os desenhos da capa do disco, sabendo ser este um meu objeto de encontros, de liberdade, de cultura, como
os livros de duas grandes coleções infanto-juvenis na estante, que completavam outras, como o Lello Universal, a Enciclopédia
Tropical, os Maiores Romances da Literatura, etc. Todo um imaginário por vezes perdido voltou a me habitar. E com sonoridades. Algo incrível, aquelas bagagens que levamos pelo resto da vida, que nos enriquecem de leveza, de arte e magia. Como diz
o poeta Manoel de Barros, é de lá, da infância, que tudo nasce.
4. Cinédia, produtora de filmes brasileira criada na década de 30, entre eles as famosas Chanchadas que revelou tantos artistas e músicos, como Oscarito,
Grande Otelo, Dercy Gonçalves, Eliane, Cyl Farney, Jackson do Pandeiro, Ivon Cury, Angela Maria, as irmãs Batistas, Carmen Miranda e tantos outros.
5. Instituto Nacional de Cinema Educativo (1936-1966). Nasce de uma iniciativa de se criar uma identidade nacional a partir das artes e do cinema em especial.
É relevante lembrar o esforço na importação de material para filmagem, como parte de uma política de investimento. Cabe ainda ressaltar que o INCE, tendo
nascido no período que antecedeu o Estado Novo, de Vargas, encontra o seu fim logo após o Golpe Militar de 1964.
6. O Descobrimento do Brasil, dirigido por Humberto Mauro, tem música de Heitor Villa-Lobos
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Professora 2 – Desde cedo frequentava cinemas, as célebres matinês do Cine Metro Copacabana, e via TV (lá em casa não
era proibido, como em muitos outros lares). A programação da TV começava de tarde. Eram programas infantis como o
Falcão Negro, Gladys e seus bichinhos e o famoso Teatro TROL, aos domingos. Havia também tempo para as histórias da
Carochinha, contadas por minha avó e para os deveres escolares, além de outras brincadeiras. Tudo parecia tão simples, tão
artesanal, exceto O gato e o rato ou Tom & Jerry, de Hanna e Barbera, uma sofisticada produção para aquele tempo. Depois
de jovem, fui embalada pelas chanchadas brasileiras, as comédias românticas norte-americanas e as primeiras telenovelas.
É claro que essas histórias forjavam nosso imaginário, mas havia o contraponto na escola e na família, na literatura, no
teatro. Não acredito, assim como muitos autores em espectador passivo, por mais tendenciosos e ideológicos que sejam
os produtos audiovisuais.
Já adulta, embarquei no chamado cinema de arte, filmes que buscavam romper com clichês do cinema americano.
Como professora, participei de iniciativas como as do Municine (um carro levava projetores às escolas) e do Cineduc (ONG
pioneira em produção audiovisual para crianças), ambas no Rio de Janeiro e mais tarde, já com o advento do vídeo e das parabólicas, das Salas de Leitura dos CIEPS (Centros Integrados de Educação Pública), no então governo Leonel Brizola, além de
experiências em TVs educativas. A ideia, então, era não apenas assistir, mas também fazer cinema e TV. E agora a proposta é
retomar os cineclubes. O cinema nos ajuda a ver a vida por diferentes ângulos. A linguagem cinematográfica amplia nossos
horizontes de comunicação e expressão. A paixão pela sétima arte me constitui.
Professora 1 - Sou ávida consumidora a muitos anos de curtas e longas metragens, de muitos gêneros, especialmente os documentários e os de cunho educativo, dado uma vida dedicada à docência. Morei por anos em periferias longínquas, onde só
a TV via satélite, parabólica, com os canais abertos, era acessível; vinha através destas TVs públicas que por hora “pegavam”
no lugar, como a TV E e a TV Cultura, um alimento para a alma, produtos que considerava de qualidade. Isso tudo, acredito,
que me tornou mais curiosa e sensível, uma expectadora entusiasta das TVs educativas brasileiras que, além de produzir programas muitas vezes inovadores, veiculam produções estrangeiras, de pouca penetração entre nós. Observar, estar atenta às
TVs educativas no Brasil e no mundo, com especial apreço às de países sul-americanos e de outros países lusófonos, sempre
fez parte de minha formação. A Velha a Fiar se insere nessa perspectiva, tendo me ajudado a fazer essa síntese de minhas
lembranças como espectadora.
De acordo com Alves, nas pesquisas com os cotidianos (2008, p. 138), “como todas as ações humanas, a ação de recordá-las
permite o aparecimento de tons e sons dissonantes dentro dessas dissonâncias permite detectar omissões, mudança de direções e a renovação permanente dos fatos vividos em diferentes épocas e situações.”
É assim, com muitos projetos. O cinema educativo no Brasil surgiu com força, definhou e ressurgiu em muitos momentos. Ainda que não mais como política de Estado, mas como iniciativa que encontra hoje um mercado promissor. Ambas as esferas, a
pública e a de mercado não são isentas de ideologias. Cabe a professores, pais e sociedade em geral o crivo da seleção. E as
crianças certamente vão fazendo suas escolhas. Se antes, o acesso às produções era difícil (para conhecer o acervo Humberto
Mauro era preciso ir ao arquivo, reservar etc, tarefa que podia levar dias e meses, hoje está tudo digitalizado e disponível na
internet). No entanto, essa mesma internet disponibiliza uma infinidade de produtos, nem sempre de qualidade. Há que se
separar o joio do trigo. E esse é um exercício no contexto da Cultura Visual para educadores em geral.
2.4. Cinema, mediação, imagens
Como correlacionar essas experiências pioneiras no âmbito de uma Cultura Visual direcionada às escolas com as produções
contemporâneas? Procurando responder a essa pergunta, desenvolvemos uma metodologia de abordagem do tema, através
de conversas e do planejamento de oficinas/aulas.
No amplo espectro da Cultura Visual, imagens advindas do cinema, da televisão, revistas, exposições de arte, publicidade,
desenhos e vários outros artefatos e práticas nos desafiam à compreensão deste universo imagético, bem como na produção
de propostas de mediação junto com professores e alunos. Foi neste sentido que pensamos em trazer essas duas versões de A
Velha a Fiar, uma de 1964 e outra de 2002, para uma discussão das possibilidades de trabalho pedagógico entre cultura visual
e escola. Este texto surge concomitantemente ao desenvolvimento de uma oficina na qual são apresentados como ponto de
partida os dois vídeos, A Velha a Fiar, de Humberto Mauro e A Velha a Fiar, do clipe infantil. Para o desenvolvimento de uma
oficina analisamos os dois vídeos e destacamos aspectos como: época e condições de produção, recursos técnicos, contextualização da canção, utilização de atores e desenho animado, imagens em preto e branco e coloridas, fidelidade à canção
popular, adequação ou não do conteúdo ao público alvo.
Enquanto o filme de Mauro apresenta como preâmbulo a vida no campo, as pessoas trabalhando e os modos de viver campesinos, o desenho animado centra seu desenvolvimento na ludicidade da repetição, tem um ritmo mais acelerado, sem deixar de
fazer referência ao filme anterior, ao recriar a imagem da velha à semelhança do ator que a personificou em Mauro (aqui vale
lembrar que foi o ator Mateus Colaço e a canção foi interpretada pelo Trio Irakitan). Essas discussões poderiam dar embasamento a montagem de várias oficinas que contribuiriam com a formação de educadores.
Outra ideia é partir do repertório dos educadores, de suas memórias de infância, com cantigas, brincadeiras e cinema/TV.
Pois, segundo Tourinho (2009), a mediação
874

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

“estende-se e visualiza poderes e ações para além da escolarização, preocupando-se com a construção de uma sociedade
democrática, participativa e sensível. Mediação pressupõe interação. Dialogar com a cultura visual dos estudantes (e a nossa),
integrá-la e ampliá-la são processos com os quais interagimos e a mediação que eles exigem envolve uma prática que deve
ser crítica e autocrítica.” (p. 272).
Buscar entender como não estamos isentos às influências dos meios, mas por outro lado, como temos potência para dialogar
com elas ou nos contrapor a elas, criando, saindo da mera reprodução, é o nosso objetivo, nossa utopia.
3. ALGUMAS DIGRESSÕES E UMA POSSÍVEL CONCLUSÃO
A Velha a Fiar traz associações com um imaginário pré-industrial, que ficou agora tecido num imaginário universal e atemporal,
como a imagem das Moiras na mitologia grega. Eram três irmãs, deusas primordiais, que teciam o fio da vida. Fiavam, teciam
e cortavam o fio das vidas dos indivíduos. No singular, “moira” significava destino, algo que nem os mais poderosos deuses
poderiam desafiar sem severas punições. A figura da fiandeira, velha mulher a fiar, engendrando tramas, histórias sem fim,
faz parte das representações arquetípicas ligadas ao feminino. Germano (2013) nos ajuda a pensar este aspecto tecedor, de
Fiandeira do Destino, nos grandes ciclos da vida, onde se é a Criança, a Jovem, a Mãe, a Anciã ou a Velha Sábia, que conhece
os fins e a tessitura da vida.
Os arquétipos e suas representações estariam influenciando diretamente o imaginário. Nas abordagens junguianas, de rara
beleza e sensibilidade, estes seriam universais, as variações adviriam das múltiplas maneiras como pessoas e culturas se
apropriam deste inesgotável manancial.
Esta influência junto ao imaginário e em decorrência, à cultura visual, é recorrente em nossa época. Os exemplos são abundantes, dados os deuses, heróis, donzelas, mães, bruxas(os), feiticeiras(os), anciãs (ões) de grande sabedoria, velhas a fiar, que
povoam uma grande quantidade de produções visuais. Estão por toda parte.
Julyanna Germano (2013, p. 86) vem nos auxiliar na análise das tecedeiras, afirmando que
“A simbologia do ato de tecer, ação arquetípicamente feminina, é bastante antiga. As mulheres que fiam e tecem o destino se
mantém vivas, até hoje, nos contos de fadas. Nas narrativas clássicas facilmente encontramos personagens sentadas ante
uma roca de fiar, vivendo entre a agulha e a linha que sai do fuso. Na história da Bela Adormecida, compilada pelos Irmãos
Grimm, há uma velha tecelã fiando no alto de uma torre, lugar onde a jovem princesa fura o seu dedo na agulha.”
Também trazemos a contribuição de Neumann (1996, p.199-201) para pensar este interessante fenômeno, onde esse nos diz que:
“O ato de tecer assemelha-se ao ato sexual no sentido de cruzar os fios da linha. Tudo o que existe é elaborado pela Grande
Mãe e o ato de cruzar os sexos é a forma básica por intermédio da qual o Grande Feminino ‘produz’ a vida.”
Germano (2013, p. 87) desdobra os pensamentos deste autor de maneira poética, ao afirmar que: “o autor explica ainda que, o
significado de tecer, como tudo que é arquetípico, é tanto positivo quanto negativo (…); como Grande Fiandeira, a Grande Mãe
trama não só a vida humana, mas em igual proporção também o destino do mundo, tanto a sua escuridão, como a sua luz.”
Assim, e fazendo uma ponte entre a Tecelã do Destino e o filme A Velha a Fiar, parece mesmo que tudo está interligado, as
múltiplas ações que lá se sucedem, num conto de acumulação e o suceder da vida aqui fora, inexorável, como um fio sendo
tecido, e nós, professoras e pesquisadoras, a buscar entrar neste novelo e partilhar em nossas conversas discussões acerca
da cultura visual de nosso tempo e seus atravessamentos por muitas outras eras, pelos saberes ancestrais e suas múltiplas
visualidades, ensejando a criação, a reflexão, e a tessitura deste texto.
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RESUMEN
Este artículo presenta y examina críticamente los procesos de movilidad humana o Geodemografía en relación a los
procesos culturales en la era de la Globalización. La nueva realidad, global, está vinculada a los procesos de migración y
de asimilación cultural y pone de relieve la relación entre Globalidad y Diferencia que se dan en las prácticas artísticas.
El proceso de especulación de este ensayo parte de la necesaria vinculación y adaptación de conceptos que vienen de la
Geografía al terreno de la cultura y la eclosión de espacios y prácticas contemporáneas de visibilidad del arte. Este trabajo trata de constituirse como una nueva perspectiva sobre los procesos de adaptación de colectividades concretas en
espacios que no son propios pero que están unidos por un mismo campo en el que se afectan. Paradigma de esta situación
en el proyecto del artista Thomas Hirschhorn, El museo precario de Albinet; una experiencia aislada y fragmentaria que
es la cristalización de un sistema de intensidades sociales que se atraviesan entre sí. Esto abre la posibilidad misma de
diálogo con el “Otro” o, mejor dicho, establecer un “pensamiento otro” para configurar otro espacio para la producción de
conocimiento y relación.
Palabras clave: movilidad humana, tercer espacio, agenciamiento, desterritorialización, contra-práctica cultural.

Este ensayo se basa en el proceso abierto y el interesante espacio de reflexión que generó la ponencia Doña Josefina Domínguez Mújica sobre los procesos de movilidad humana. La diversidad de información y la generosa forma de vincular estudios
en geografía, de una forma interdisciplinar, con otros campos de investigación provoca la búsqueda de una vinculación necesaria con los intereses propios. La ponencia impartida por Domínguez Mújica, en el Programa de Doctorado Islas Atlánticas.
Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional —entre las diferentes instituciones: Universidad de la Laguna; Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria; Universidad de Madeira; Universidade Dos Açores—, y que llevaba por título: Procesos migratorios: conceptos. Fuentes y metodologías de análisis, fue un estímulo potente a la hora de tratar de vincular conceptos como
migración, geografía de la población, diáspora, agencia, resiliencia, etc. a la investigación en curso que sobre espacios y prácticas contemporáneas de visibilidad el arte.
Acercarse a través de la ponencia de Domínguez Mújica a las recientes investigaciones sobre movilidad humana, abre un
nuevo camino hacia el análisis de las expresiones culturales, la aculturación y la multiculturalidad asociadas a esos procesos demográficos que ponen en relación los conceptos territorio y población, cuya suma da lugar a “lo que podríamos definir
como Geodemografía” [Domínguez Mújica, 2011]. La importancia de este campo de trabajo reside en que es la suma de “por
una parte los datos y, por otra, la reflexión teórica en materia de Geografía y Población. Los primeros los proporcionan el
Instituto Nacional de Estadística y los organismos competentes en esta materia en los distintos niveles de la Administración.” [Domínguez Mújica, 2011]. Esta rama en relación a los datos numéricos es imprescindible para acometer un estudio
sobre la movilidad humana. No obstante el aspecto teórico es, sin lugar a dudas, el objeto de reflexión para este ensayo
y su posible vinculación con los procesos culturales inherentes. Este estudio vinculado a la geografía da una perspectiva
territorial sobre las dinámicas que se “desarrollan en áreas rurales así como las asociadas a ámbitos urbanos (desarrollo
turístico, metropolización, suburbanización, etc.)” [Domínguez Mújica, 2011]. La Geografía de la Población analiza por tanto
los procesos migratorios. La era de lo global, que contempla una nueva manera de concebir y organizar el mundo: “el paisaje
no tanto de las comunidades estables sino de las personas que constituyen el cambiante mundo en el que vivimos: turistas,
inmigrantes, refugiados, exiliados, trabajadores invitados, así como otros grupos o individuos en movimiento constante”
[Guasch, 2016]. Estos nuevos flujos de movilidad, casi de una era más líquida, en la que nos encontramos inmersos nos
obliga a reflexionar sobre la necesidad de abordar la investigación desde una perspectiva conceptual, ya que en palabras
de Domínguez Mújica es primordial preguntarnos: ¿desde qué perspectiva se analiza?, y esto es lo que será útil para otros
investigadores de otras ramas académicas. Saber desde qué marco conceptual se aborda una investigación concreta y cuál
será su ámbito de análisis es el posicionamiento académico que dotará de sentido a las pautas de los interrogantes que
se plantea la Geodemografía, desprovista en este ensayo del rigor de la investigación asociada a la incorporación de las
estadísticas para basarnos en el plano teórico. Así la Geodemografía podemos estudiarla o relacionarla con el concepto de
ethnoscapes de Appadurai, una suerte de paisaje de personas que constituyen el mundo cambiante —desterrritorializado—:
turistas, refugiados, inmigrantes. Desde una perspectiva relacionada con las dinámicas culturales, es importante analizar
el concepto de “desterritorialización”; “un término acuñado inicialmente por Deleuze y Guattari que se aplica a los grupos
étnicos que trascienden las fronteras territoriales específicas y las identidades. Según estos filósofos, la clasificación tradicional entre sujeto y objeto ofrece una no precisa aproximación al pensamiento y debería ser sustituida por la clasificación
tierra/territorio, con los conceptos subsidiarios de las líneas de fuga (que provocan el movimiento y que abren las brechas
en el territorio posibilitando una desterritorialización pura) y los agenciamientos.” [Guasch, 2016]. Esta es una forma de
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analizar, desde el espectro cultural, las diferencias sociológicas que se dan entre las pautas de diásporas, los flujos y
stocks en demografía, no sólo a nivel histórico sino en la actualidad. Así, conceptos como agencia (decisiones que adoptan
las personas que hacen procesos migratorios desde perspectivas sociológicas y económicas) se ponen en el epicentro la
diferencia entre los conceptos “lo actual” y “lo contemporáneo”, que explicaremos más adelante y que tiene que ver con el
desarrollo que nos ha llevado a hablar culturalmente de los procesos de globalización:
“Como la nueva clase de arte contemporáneo de las dos últimas décadas; un tipo de arte que se desmarca claramente de la
posmodernidad y que requiere a su vez otras narrativas a la hora de escribir una nueva historia del arte (¿una historia del arte
bajo el giro global?), que apuesta más por la identidad cultural que por los sentimientos estéticos y que busca enfatizar los aspectos geopolíticos e institucionales en detrimento de las cuestiones de estilo, innovación y progreso, dando por sentada una
clara complicidad entre el arte y los ámbitos sociales y culturales. […] la globalización parece invertir esta relación, poniendo
todo el énfasis en reestructurar los vínculos entre política y poder.” [Guasch, 2016].
El giro global del que habla Ana María Guasch tiene que ver con las cinco dimensiones culturales de las que Appadurai hace
uso en su conocido artículo Disjunction and Difference in the Global Cultural Economy; desde el ethnoscapes o paisaje étnico, al
mediático, tecnológico, financiero o ideológico1. Una serie de paisajes terminológicos cuyas relaciones y diferencias definen
“la tensión ente la homogeneización y la heterogeniezación de la cultura”. Un ejemplo interesante a nivel artístico, que se
puede vincular con los aspectos de la movilidad humana y transversalmente con los –scapes de Appadurai, es el Museo Precario de Albinet del artista Thomas Hirschhorn, un proyecto artístico desarrollado en la comunidad de inmigrantes del barrio
de Aubervilliers, en las afueras de Paris, un barrio periférico castigado por las tensiones sociales, “sin apenas servicios y mal
comunicado con el centro de la ciudad. Bajo estas condiciones era previsible que en 2007 Aubervilliers se convirtiera en uno
de los focos de las revueltas callejeras que provocaron una extraordinaria atención mediática sobre la suburbios malayos.”2
[Perán, 2017]. Lo artístico se va a lo público, y no sólo eso, se cuestiona de forma crítica cómo conectar con las comunidades
que viven en los bloques de las zonas aledañas al solar donde el artista Hirschhorn decide instalar el museo de construcción
“precaria”. Dicha institución museográfica expuso una serie de obras de referencia de la cultura occidental del siglo XX: Marcel
Duchamp, Kasimir Malevitch, Piet Mondrian, Salvador Dalí, Joseph Beuys, Andy Warhol, Le Corbusier y Fernand Léger (obras
originales en préstamo por parte del Musée National d’Art Moderne y del Fonds National d’Art Contemporain), expuestas en
bloques temáticos (figura 1), organizadas y custodiadas por los vecinos y “guardianes” de la zona, y con unas actividades paralelas que tenían que ver con comidas festivas, encuentros teóricos informales, conciertos, lecturas, etc. En esta propuesta el
encuentro con el Otro fue fundamental: “los encuentros previos con los habitantes de la zona, la ejecución arquitectónica del
museo por jóvenes del barrio, la formación de un equipo de Guardianes encargado de trasladar las obras con todas las garantías necesarias, el desarrollo de todos los eventos y actividades durante los periodos de exposición, el desmontaje del museo
y la tómbola de todos aquellos materiales y objetos recuperables entre los vecinos una vez cerrado el corto e intenso periplo
del peculiar museo. Todos y cada uno de estos ingredientes representaban fases distintas de un único objetivo: la realización
utópica de una práctica artística concreta.”3
Figura 1. Interior del Museo precario de Albinet durante la exposición de Joseph Beuys.

Fuente: recuperado de https://lalulula.tv/cine/no-ficcion/museo-precario-albinet

Este, un ejemplo de proyecto artístico o de espacio de visibilidad de la cultura contemporánea entre otros muchos de calado
social y público, es un correlato del impacto de las migraciones internacionales o transnacionales y de la importancia de los
flujos de movilidad humana. El artista lo que hace es “establecer procesos concretos de vida social” [Giddens, 2011] o construir
1. Recurso web: Estudios culturales estadounidenses: una bibliografía comentada. “Dislocación y diferencia en la economía cultural global” de Arjun Appadurai: https://estudioscultura.wordpress.com/2011/10/02/dislocacion-y-diferencia-en-la-economia-cultural-global-de-arjun-appadurai/ Fecha de consulta: 25/06/17
2. Recurso web: Perán, Martin. Thomas Hirschhorn. Musée Precaire Albinet. http://www.martiperan.net/print.php?id=56 Fecha de consulta: 25/06/17
3. Ídem.
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una situación en la que esos procesos concretos se den de forma natural. En palabras de Domínguez Mújica, en su artículo
sobre población y territorio en España:
“La caracterización de determinados grupos de inmigrados, por su origen geográfico (marroquíes, ecuatorianos…), por su
edad (menores, retirados…), por su género (mujeres), por su situación administrativa (irregulares…), etc. representa un número
considerable de los trabajos realizados con la inmigración extranjera y es equivalente, aproximadamente, a los dedicados a
la incidencia que tiene este proceso en la dinámica natural (fecundidad de las mujeres inmigradas, compensación del envejecimiento…), en el mercado de trabajo (agricultura, industria…), en el sistema educativo (necesidades formativas…) Tienen un
menor peso los estudios relacionados con el impacto territorial de la inmigración (gentrificación, áreas rurales…) y, aún menor,
los trabajos sobre condiciones de vida de los inmigrantes, integración, actitudes sociales….”4
Por tanto el flujo de movilidad humana tiene una capacidad transformadora no sólo a nivel social, sino que produce también
una transformación en los usos del espacio y el desarrollo cultural y en definitiva, de integración. En palabras de Abdelmalek
Sayad, “reconstruir íntegramente las trayectorias emigrantes” es fundamental para impedir la especulación a la que se ven
sometidas las masas humanas obligadas a la diáspora o las que por tradición son nómadas y se hacinan en los centros de
internamiento para inmigrantes.
En el libro Qué hacemos con las fronteras o Qué hacemos para conectar la crítica a la movilidad en el capitalismo con la lucha
contra las políticas migratorias y las fronteras, escrito desde lo colectivo por un grupo interdisciplinar compuesto por: Gema
Fernández Rodríguez de Liévana, Pablo «Pampa» Sainz Rodríguez, Eduardo Romero García, Raquel Celis Sánchez y Leire
Lasa Fernández, se realiza un interesante análisis de la no utopización o idealización de la hipermovilidad humana. Tal
como expresan, apuestan en la génesis del análisis del libro por el “derecho a la inmovilidad”: “hemos visto anteriormente la
magnitud de los desplazamientos forzados de población debido a catástrofes no tan naturales, al despojo de la tierra para
acumularla en unas pocas manos, a la construcción de grandes proyectos de desarrollo, a la economía extractivista, a las
grandes infraestructuras energéticas, etc. Los derechos humanos no son, por tanto, sólo los derechos civiles y políticos, es
decir, aquellos que dan la posibilidad de vivir sin miedo, sino también otros derechos –económicos, sociales, culturales y
ambientales- que permiten llevar una vida libre de miseria en un ambiente sano” [AA.VV, 2013], lejos de lo que Mike Davis
llamó planeta de ciudades miseria. Una noción que tiene que ver con la aglomeración de población inmigrantes en puntos
residuales de las ciudades, tal como ocurre con el barrio en el que se instala el Museo Precario de Albinet. El colapso humanitario que se está dando en la actualidad se pone en el centro del debate internacional en cuanto a políticas proteccionistas
se refiere. Los países más desarrollados consideran su posición en el mundo como una suerte de “supermercado” al que
asiste y coge lo que necesita para sobreproducir. Esta situación se da mediante los cambios en los flujos de movilidad:
desde el turismo de masas que consume una cantidad ingente de recursos energéticos hasta inmigrantes indocumentados
o en proceso de “legalización”. Esto genera una dualidad que pone de manifiesto la debilidad de los límites de geográficos,
tal y como explicitan de nuevo en Qué hacemos con las fronteras, “parece que la crisis es volver a ver la frontera, volver a
sufrir la frontera desde el otro lado”.
En 2007, en España, CCOO afirmaba que “la regulación de los flujos [de inmigración] debe determinarse en función de la capacidad de acogida del país, que deberá establecerse, a su vez, por la demanda del mercado de trabajo para cubrir las necesidades
reales que este tenga”. En este sentido, la afirmación recoge en la actualidad un concepto que en el ámbito cultural ya se iba
manejando, en su expresión teórica, desde 1993 por el teórico cultural indio afincado en Estados Unidos Homi Bhabha, que
“tras considerar el fin del discurso posmoderno5 y sus subconceptos colindantes como simulacro, deconstrucción…” 6, generó
lo que se daría en llamar tercer espacio. Se trató, por primera vez, de ponerse en otro lugar, en el espacio del otro, y esto no deja
de ser “una crítica a la movilidad en el capitalismo”, a través del concepto de ir más allá (beyond), de atravesar ese espacio y
situarse en un punto de confluencia e intercambio:
“El «más allá» no es ni un nuevo horizonte ni un dejar atrás el pasado. Comienzos y finales pueden ser los mitos sustentados
de los años intermedios. Pero en el fin de siglo nos encontramos en un momento de tránsito en el que el espacio y el tiempo
producen complejas figuras de diferencia e identidad, pasado y presente, adentro y afuera, inclusión y exclusión […]. Hay
un sentido de «desorientación», de perturbación de dirección en el más allá. Y es así como llegamos a las nociones de raza,
sexo, generación, geopolítica local, orientación sexual que habitan el mundo «pos» moderno. Lo que es verdaderamente
innovador desde el punto de vista teórico y lo que es también políticamente crucial es la necesidad de pensar más allá de
4. Domínguez Mújica, J. (2011). Población y territorio. La producción bibliográfica en España (1990-2005). Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles Nº.
55, Pág. 334
5. El concepto de Posmodernidad trata de preguntarse sobre si la humanidad se encuentra más allá de la era moderna, es decir en una época posindustrial.
Hal Foster en su libro La Posmodernidad (Editorial Kairós. Barcelona, 1998), recopiló diferentes artículos de críticos como Rosalind Krauss, Jean Baudrillard,
Douglas Crimp, Kenneth Frampton, Jürgen Habermas, Frederic Jameson, Craig Owens, Edward W. Said, Gregory L. Ulmer y el propio Foster, en los que se
define lo posmodernos como “una ruptura con el campo estético del modernismo [unos autores]. Otros […] se ocupan del objeto de la poscrítica y la política
de la interpretación en la actualidad.” Los estudios sobre la Posmodernidad, en definitiva, da visibilidad a otras voces y supone una “pérdida de las narrativas
dominantes”. Es la era del conflicto entre los “modos nuevos” y los “modos viejos” y de la crisis de la Modernidad que se da a finales de los años cincuenta
y principios de los sesenta. Lo que nos interesa de este libro es la contribución de Said (unos de los impulsores ideológicos del Poscolonialismo), pues para
él “el cruce de líneas posmodernas es evidente: el culto del experto, la autoridad del campo se siguen manteniendo. En realidad, se asume tácitamente una
doctrina de no interferencia por la que las humanidades y la política se mantienen alejadas entre sí. El resultado es que las humanidades llegan a tener dos
usos: disfrazar la operación nada humanística de la información y representar la marginalidad humana.”
6. Guasch, Anna María. (2016). El arte en la era de lo global, 1989-2015. Madrid: Alianza Forma. Pág.67.
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narrativas de origen para concentrarse en aquellos procesos producidos en la articulación de las diferencias culturales.
Y son precisamente estos espacios in between [en medio] los que proporcionan un terreno apropiado para elaborar estrategias de identidad singular o comunitaria que inician nuevos signos de diferencia cultural, así como de colaboración y
contestación.”7
Es necesario dejar de luchar contra la configuración de otro espacio para ese Otro —con la ambivalencia que este concepto
supone, con una movilidad de doble dirección, pues el Otro también puede llegar a ser Nosotros—, o respetar los modos
culturalmente arraigados y dejar de “obviar la historia de los pueblos que habitan la región y que se habían adaptado a la
fragilidad de los ecosistemas de las zonas mediante delicadas combinaciones de agricultura, ganadería y pesca.”, pues
muchos procesos de desplazamientos poblacionales tienen que ver con marchas “forzadas” del territorio por conflictos
armados, especulación sobre la riqueza del terreno para los países más desarrollados, etc. Lo que indica un conflicto entre
la adopción de los modos de vida propios a espacio residuales de otras metrópolis que les proveen espacios “marginales”
de convivencia. La pregunta que nos asalta en este punto es, ¿qué es ser inmigrante?, ¿cuál es la forma de adaptación por
agencia?, y, por lo tanto, cómo podemos entender el alcance de las decisiones que adoptan las personas que se someten a
procesos migratorios. Desde la perspectivas sociológicas y económicas, podemos entender estadísticamente los procesos
de movilidad, pero es desde la perspectiva híbrida del valor cultural, el lugar en el que lo poscolonial nos obliga y ayuda a
replantear las limitaciones de un sentido liberal —neoliberal— y cómplice de la comunidad cultural. El Museo Precario de
Albinet, anteriormente citado, es un ejemplo de la convivencia y puesta en valor de las diferencias culturales en un espacio
“otro” en el espacio liminal de un solar de un barrio caracterizado por una población multicultural. En este entorno cobra
sentido el concepto de resiliencia —elasticidad y plasticidad de una sustancia, un cuerpo que cuando se deforma vuelve
a su estadio natural—, que, desde la Geodemografía, nos sirve para analizar situaciones de crisis, en muchas ocasiones
dramáticas. Este término es fundamental cuando se analizan los procesos migratorios y su impacto en los espacios de recepción, así como el transcurso natural de creación de los otros lugares de la migración. Esta capacidad de adaptarse, o de
confrontar situaciones adversas, a una nueva situación, y pese a las grandes adversidades está relacionado con el concepto
de transnacionalidad, que culturalmente podemos analizar así:
“La cultura como estrategia de supervivencia es a la vez transnacional y transicional. Transnacional porque los discursos poscoloniales contemporáneos están arraigados en historias de desplazamiento cultural (migración, diáspora, desplazamiento,
reubicación) y transicional porque estas historias de desplazamiento, favorecidas por las tecnologías mediáticas globales,
imponen la pregunta del significado de cada cultura y convierten el factor “traducción cultural” en la forma compleja de significación.”8
Todas estas teorías que consideran incluir los campos de traducción vivencial con el otro, hicieron furor desde los años noventa del siglo XX. Este ensayo es una aproximación que intenta entender cómo un agente/persona migrada vincula al mismo
tiempo sociedades de origen y de destino en el país que le acoge. La incorporación de las tecnologías de la comunicación y
la expansión masiva del uso popular de las redes sociales, posibilitan la persistencia de los vínculos con el país de origen. El
inmigrante no solo no se olvida de su mundo, sino que reproduce ciertas pautas de su país en su nuevo espacio vivencial. Esto
es el Otro espacio, o un “tercer espacio”, como diría Ana María Guasch, más líquido y móvil; en definitiva, estas personas tienen
la capacidad de vivir con una mayor adaptabilidad a la vida actual, con un claro desanclaje hacia los valores de la Modernidad
debido a la «des-localización global» [Paul Virilio, 1999], lo que incluye la marginalización del lugar –el aquí y el ahora de la
acción social— en la definición de la vida social9.
CONCLUSIÓN
Este proceso de especulación nos ha llevado a vincular conceptos como movilidad humana con el desarrollo en materia cultural que estos movimientos posibilitan en otros contextos, y por tanto con los espacios de visibilidad cultural donde se despliegan acciones artísticas que, deudoras del desarrollismo de la globalización, integran o poseen en su composición genética la
necesidad de hablar desde posiciones más plurales, multiculturales, híbridas y de la dispersión humana.
En este sentido, el Museo Precario de Albinet —inaugurado el 19 de abril de 2004 — es un claro ejemplo de, no solo, la integración de un proyecto artístico en un lugar sino de la posibilidad de desmontar y hacer comprensibles los referentes “universales”
en materia artística “para hacerlos reverberar en el entorno del barrio” [Perán, 2004]. El objetivo fue llevar a un punto cercano
un espacio colectivo, mediante un proceso de negociación con el entorno a partir de esa construcción precaria (figura 2), que
ponía el énfasis en el contenido y no en el continente. Así, se erigió un lugar de crítica sutil, un espacio de deseo y de discurso
como diría Cuauhtémoc Medina.

7. Fragmento del texto Beyond the pale: Art in the age of Multicultural Translation de Homi Bhabha, publicado en 1993 con motivo de la Biennial Exhibition del
Whitney Museum de Nueva York. Este es un texto fundamental y casi fundacional de las teorías del Multiculturalismos y lo Poscolonial que vinieron a sustituir
o completar lo que llamamos Posmodernidad.
8. Guasch, Anna María. (2016). El arte en la era de lo global, 1989-2015. Madrid: Alianza Forma. Pág.69.
9. Escobar, Arturo. Mundos y conocimientos de otro modo. El programa de investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano. Tabula Rasa. Bogotá Colombia, No.1: 51-86, enero-diciembre de 2003. Pág. 56.
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Figura 2. Construcción del Museo Precario de Albinet.

Fuente: recuperado de https://lalulula.tv/cine/no-ficcion/museo-precario-albinet.

Esta es una puesta en acto —en cuanto a acción—. Lejos de la teoría y de la inmovilidad de la escucha pasiva, se introduce el
acto, lo que podemos llamar la escucha activa, un “agenciamiento territorial” en un espacio para el estallido de todas las potencialidades. El museo como concepto deja de ser el objeto fetichista de la institución burguesa, para convertirse en el desarrollo
de una escena cultural en otro contexto, una “contra-práctica en el campo de la producción cultural” [Fraser, 2016]. Este museo
ya no impone su marco físico y moral y desplaza el beneficio simbólico de lugar. La relación con el objeto es distinta, hay una
abolición de su estatus y de su forma mercantilizada. Ahora, se han situado en un contexto específico una serie de obras
“universales” de la Historia del Arte, para lo que es importante señalar que son las piezas originales las que allí se exponen.
Para Hirschhorn “la auténtica eficacia del arte en el espacio público se produce cuando las obras irrumpen en él, precisamente
como obras de arte, en tanto que elementos extraños que sacuden la escena pública y obligan a desplegar toda la potencia de
diálogo entre esferas distintas”. La pregunta es, qué es lo que esperamos del arte. Para responderla retomemos la capacidad
de agencia que se vincula a la Geodemografía, hablamos aquí de esos otros agenciamientos —tomado en el sentido que le da
Deleuze, como una relación de co-funcionamiento entre elementos heterogéneos que comparten un territorio— que no se definen por la relación entre entidades y profesionales únicamente por cuestiones diferenciales, sino por el hecho de pertenecer
a un mismo espacio concreto y accesible.
Desde el punto de vista del espacio público, los procesos artísticos y colectivos pueden activar estrategias de innovación,
como ocurre con el Museo Precario, que incide tanto en el ecosistema cultural como en el contexto social sobre el que actúan.
A este respecto, se une la noción de movilidad y flexibilidad de esos espacios privados que se define, según Martí Perán, desde
aspectos contra-hegemónicos. Esto ha convertido la capacidad de movilidad, tanto física como discursiva, en una cuestión
recurrente para los nuevos espacios de visibilidad de la cultura, más flexibles y adaptados al sustrato poblacional en el que se
inserta.
Por tanto, y como adelantábamos en el primer tramo de este ensayo especulativo, el horizonte de las obras de arte y de las
prácticas de visibilidad de lo cultural no está en posicionarse en “lo contemporáneo” —que remite directamente a la posteridad—, sino en “lo actual” —en contraposición directa— como lo desconocido, lo que no está escrito, sin una época clara a la que
adscribirse. Este margen temporal es lo interesante, el lugar abstracto donde se dan la mano estas dos realidades, las obras
dejan de formar parte de lo contemporáneo para adentrarse en el ámbito de su “efectividad inmediata” en una relación “cuerpo
a cuerpo”. “El actual” es situarse donde está la transformación, donde va a darse el cambio, ese “el tercer espacio” en el que
se instaló en Museo Precario de Albinet.
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RESUMO
O texto apresenta um exemplo de como o constructo da Somaestética pode contribuir para o ensino de artes visuais. Organizado em três partes, este artigo primeiro expõe o projeto de pesquisa Yoga no Museu que consiste em uma prática corporal
inspirada no yoga seguida de uma mediação do Museu Universitário de Arte (da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, Brasil). Na sequencia, disserta como a Somaestética pode melhorar as experiências estéticas, que dependem de
aspectos sensoriais, corporais, somáticos. Finalmente, aponta como o projeto pretende ser apenas um exemplo de como a
Somaestética pode contribuir para boas práticas no campo do ensino de arte.
Palavras-chave: experiência estética; somaestética; atenção-plena; yoga.
1. APRESENTAÇÃO
É comum que tenhamos receio e certa resistência a novas abordagens metodológicas ou novas teorias; ainda mais em campos
já repletos de referências, como no ensino de arte. No entanto, as práticas de ensino e artísticas estão em transformação constante e pedem ou abordagens inovadoras, ou novas interpretações das teorias construídas em outros tempos. São essas novas
perspectivas que permitem reconhecer e legitimar ações e práticas que surgem na contemporaneidade. O constructo teórico
que apresento — a Somaestética — é um desses casos, pois não se trata de algo “novo”; antes, é um modo de revisitar outras
teorias que já fazem parte da tradição de estudos da arte e de seu ensino — as teorias de John Dewey e Michel Foucault, a Estética Pragmatista e uma linhagem antiga e menos hegemônica da estética. Do modo como reapresenta e reúne tais estudos,
a Somaestética permite repensar concepções de arte e procedimentos de seu ensino. Neste texto, por exemplo, apresentamos
como a Somaestética nos ajudou a elaborar uma mediação de arte através de um trabalho somático (corporal) que prepara o
soma(corpo) do visitante para a experiência de ver trabalhos de arte.
Apresentamos aqui alguns propósitos da Somaestética por intermédio da prática educativa Yoga no Museu, que explícita as
bases e os princípios norteadores dessa teoria que pode oferecer muitas contribuições ao ensino de arte.
2. YOGA NO MUSEU: APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO
Tradicionalmente, foi cultivada a ideia de que, no museu, os visitantes precisam ser descorporificados e se comportarem como
“múmias pensantes”. Em museus de arte, quase num ato de tortura, eles se sentem à vontade para mover livremente apenas os
olhos, enquanto o resto do corpo se movimenta com muita moderação, rigidez e contenção. Mesmo ante tantos corpos livres
e loucos representados nas obras, o corpo do visitante, no museu de arte, muitas vezes deve ficar comportado, “pensar mentalmente” sobre arte. Assim, visitam as exposições muitos corpos endurecidos e gelados pelo ar-condicionado. A coreografia
tradicional do visitante de museu é a de um corpo contido, com movimentos discretos.
Não é raro sentir exaustão após visitar um museu de arte de grande porte. O corpo dói. Dá vontade de correr para um massagista, direto. Mas o pior é que a experiência diante das obras se reduz: quando estamos cansados, nossos sentidos se contraem
e, com um corpo tenso, a experiência se encolhe.
Então, como seriam os museus cheios de sofás? Se os visitantes pudessem entrar no museu de arte e respirar mais profundamente, mais leve, mais pesado; ou ainda se pudessem relaxar num tapete ou sofá; dar suspiros altos e em bom som; ser
afetados. E se pudessem compartilhar suas experiências com os outros visitantes? Abraçando-os, encostando a cabeça em
seus ombros para se consolarem de algumas emoções fortes que lá sentem. Como seria?
Felizmente isso já ocorre em muitos museus que percebem a importância de promover conforto corporal para seus visitantes
e colocam cafés integrados aos espaços expositivos ou favorecem jogos de mediação onde o visitante é convidado a fazer
gestos, mover-se, usar o corpo em atividades de interpretação. O educativo do Museum of Modern Art -MoMA1, por exemplo,
assume a influência de Dewey em suas mediações e promove muitas ações que propiciam a movimentação corporal. Muitas
destas mediações convidam a um engajamento corporal na interpretação das obras: são divertidas e claramente eficientes. No
entanto, no projeto Yoga no Museu as ações corporais ocorrem antes mesmo da mediação e anteriormente à interpretação das
obras, pois acreditamos que através do yoga o corpo fica num estado mais propício para a experiência estética. Neste projeto,
pensamos que o soma(corpo) do visitante pode ser preparado para a experiência estética através de práticas integrativas
como o yoga. Ressalta-se, neste sentido, que não se trata apenas de responder corporalmente à uma determinada obra de
arte, mas de trabalhar o soma(corpo) para que este possa ter melhores experiências estéticas (dentro ou fora do museu). No
1. Um exemplo sobre mediações que trabalham com respostas corporais é o artigo escrito HUBARD(2007).
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nosso caso, resolvemos investigar como esse trabalho somático (corporal) melhora as experiências estéticas diante das obras
expostas no Museu.
O projeto Yoga no Museu2 iniciou-se em setembro de 2016. Começou como ação educativa do Museu aberta à comunidade.
Consistia de uma prática corporal inspirada no yoga seguida de uma visita mediada no MUnA. Em 2017, esse projeto passou a
integrar um curso de formação continuada3 para professores com foco no autocuidado do docente.
Como uma ação vinculada ao grupo de pesquisa SOMAestética, 4 desde seu princípio o Yoga no Museu objetiva conciliar práticas somáticas com leituras de obras de arte. Nossa hipótese central é que proporcionar desenvolvimento sensorial, (aliado
à práticas de atenção plena), pode melhorar a experiência ante os trabalhos artísticos. Mais amplamente, pretendemos sistematizar uma prática que mostre como os aspectos somáticos (corporais) podem facilitar uma experiência mais significativa
de aprendizagem da arte.
Embora ocorra no espaço de um museu, tal projeto vislumbra apresentar um exemplo de como o constructo teórico da Somaestética (veja item 3, a seguir) pode contribuir significativamente para o ensino de Artes Visuais. Pensamos que tal associação
entre soma(corpo) e experiência estética pode ser expandida para outros espaços, pois a ideia central é a de que a experiência
somática é essencial para a experiência estética.5
Figura 1 e 2: Participantes de atividade de yoga no MUnA em 2016

Fonte: fotografia de Janice Silveira

No seu início, ainda numa versão piloto, o Yoga no Museu promovia trinta minutos de prática de yoga e trinta minutos de leitura
de obra de arte. As práticas eram realizadas sem inscrições prévias. Os encontros ocorreram às sextas-feiras e foram abertos
aos interessados em arte ou yoga ou em ambas. Visitantes recebiam orientações baseadas no yoga, depois conversavam
sobre as obras com o auxílio de um mediador.
Logo após um mês de prática, nesta versão inicial do projeto, descobrimos que poderíamos selecionar posturas de yoga ou sequências de movimentos que estivessem cada vez mais relacionados com as obras a ser observadas depois. Por exemplo, em
um encontro propusemos o tema tempo, que foi tanto o eixo da prática do yoga quanto o da leitura de obra (QUADRO 1). Com
essa experiência, chegamos a uma estrutura básica que poderia ser repetida em outros encontros, segundo quadro a seguir.
Com essa estrutura de encontro, resolvemos ampliar o tempo das atividades e abrir inscrições para formar uma turma única.
A criação de um grupo mais estável coincidiu com a aprovação do projeto pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais/FAPEMIG.

2. A ideia inicial do projeto Yoga no Museu surgiu de uma experiência de pesquisa (com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/
CAPES) na Florida Atlantic University, Estados Unidos, onde realizei pós-doutorado. As aulas de yoga oferecidas pelo Recreation Center da universidade eram uma
atividade “extra” aos estudos do Center for Body, Mind and Culture. Aos poucos, durante esse período de estudos, notei que o yoga (praticado cinco vezes por
semana, à noite) ajudava a melhor utilizar os sentidos e proporcionava mais energia para o estágio em terra estrangeira. Ao retornar ao Brasil e às atividades da
Universidade Federal de Uberlândia, idealizei o projeto Yoga no Museu, criado como ação do grupo de pesquisa SOMAestética, então recém-aberto.
3. O curso Educação Ambiental a partir do Autocuidado: uma Visão Transdisciplinar visa ao desenvolvimento da educação básica pública e à formação continuada de profissionais desse nível educacional da rede pública.
4. O projeto conta com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) — bolsa de iniciação científica para a aluna de graduação Emyli de Sousa.
5. O projeto Yoga no Museu tem apoio da pesquisadora Nikoleta Kerinska, que como coordenadora do Museu, acreditou na proposta e a apoiou desde o início.
Além disso, a estudante de psicologia da Universidade Federal de Uberlândia Emyli Souza, que estava completando um curso de formação em yoga, aceitou
orientar as práticas corporais e, depois, participar como pesquisadora do projeto.
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Quadro 1: Estrutura e exemplo dos encontros6
Estrutura

Um tema que guia o encontro: antes de
iniciar a prática, propomos uma conversa
sobre um tema.

Prática inspirada no yoga que se relacione
com o tema

Observação, conversa e/ou atividade sobre
uma obra que se relacione com o tema

Exemplo de
prática

Tendo o tempo com tema, conversamos
informalmente sobre a mediação do tempo, como o sentimos e o surgimento de
movimentos na cidade que propõem que
as coisas sejam feitas em um tempo mais
lento como slow food6, que propõe um
preparo lento dos alimentos.

Na prática de yoga, propusemos a REPETIÇÃO da saudação ao Sol do modo mais
devagar possível, depois repetimos a
mesma série rapidamente.

Realizamos uma mediação para duas
obras abstratas tentando imaginar o
tempo do gesto e feitura delas. Com tinta e
pincel, os visitantes puderam experimentar
fazer uma forma bem lentamente e outra
igual, porém com mais rapidez.

A Somaestética, (apresentada no item 3 deste texto) que orienta a nossa pesquisa, ajuda-nos a reconhecer como a prática do
yoga auxilia no desenvolvimento e manejo dos sentidos e a identificar que o corpo fica “mais vivo” e “desperto” após realizar
posturas, meditações e exercícios de respiração. Outras práticas somáticas poderiam ter a mesma potência e servir à pesquisa; mas o critério de escolha do yoga para esse projeto é que ambas as pesquisadoras responsáveis eram praticantes e faziam
curso de formação em yoga.
Ainda que o yoga venha de uma cultura distinta e seja permeado por uma estrutura filosófica e religiosa forte, entendemos que,
no mundo ocidental, essa prática assumiu características multiculturais e híbridas; e que permanece potente mesmo quando
descontextualizada ou praticada de forma fragmentada. Assim, avaliamos que o yoga poderia ser praticado no contexto de
aprendizagem no Museu sem que se ferissem os princípios: nem do yoga e nem do Museu Universitário de Arte (que assume
seu papel laico).
Figura 3, 4, 5 e 6: Participantes do Yoga no MUnA, 2017

Fonte: fotografia de Paulo Augusto Soares

No caso do Yoga no Museu, decidimos trilhar proposições práticas seguidas de conversas e entrevistas para, então, avaliar o
aprimoramento dos sentidos. A observação dos visitantes que participam do projeto é essencial para avaliar como ocorre a
colaboração entre prática corporal e apreciação das obras. Observamos se os participantes mantêm mais a concentração nas
obras com a sucessão dos encontros ou de que forma suas feições, seus rostos e suas falas demonstram prazer, compreensão
e envolvimento nas práticas de leitura de obras que se sucedem após a prática do yoga.

6. O termo inglês slow food, que pode ser lido literalmente como comida lenta, designa um movimento e uma organização não governamentais fundados por
Carlo Petrini (1986).
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Decidimos eleger, para nossa observação e análise, três aspectos principais: 1) aumento do foco e da atenção na interação
com as obras; 2) intensidade e prazer na experiência de visitar o museu; 3) reconhecimento das sensações corporais nas
atividades de leitura de obras e na prática do yoga. Visto que tais aspectos pedem avaliação complexa, estamos pesquisando
sobre quais formas nos permitem mensurá-los e sobre como selecionar parâmetros para entrevistas e orientar a observação
dos participantes de forma sistemática. Pelo contexto desse projeto de pesquisa, priorizamos iniciar o projeto para, então, concomitantemente construir os caminhos de análise. Entendemos que criar os instrumentos metodológicos é parte integrante
da pesquisa e que tais instrumentos devem ser criados junto com as práticas. Por exemplo, com o consentimento dos participantes temos feitos muitos registros fotográficos que nos permitem reconhecer como após a pratica do yoga os participantes
parecem mais relaxados e concentrados nas atividades de interpretação das obras.
Figura 7 e 8: Participantes e Mediador do Yoga no MUnA, 2017

Fonte: fotografia de Paulo Augusto Soares.

Por fim, é importante ressaltar que tal pesquisa tem sido compartilhada com os participantes para que possam reconhecer as
experiências somáticas (que questionam a dicotomia entre corpo e mente). É relevante que as experiências estéticas significativas e transformadoras sejam percebidas, também, pelos visitantes a fim de que estendam a experiência do Yoga no Museu
a outras instâncias de suas vidas cotidianas.
3. APRESENTANDO A SOMAESTÉTICA
Acreditamos, a princípio, que através da prática corporal (somática) o visitante pode desenvolver leituras de obras de arte
mais atentas e ter uma experiência mais significativa no museu. Pensamos no museu como espaço para potencializar sentidos e emoções passíveis de ser construídos cognitivamente, através de uma consciência somática (corporal) maior. Ademais,
desejamos que o participante do Yoga no Museu possa reconhecer seu desenvolvimento pessoal e seu bem-estar integral e
somático nesse espaço: reconhecer o Museu como lugar de aprimoramento do “corpo vivo” — capaz de sentir.
O campo de estudos da Somaestética foi fundamental para edificar esse projeto e desenvolvê-lo. Criada pelo filósofo estadunidense Richard Shusterman7 a Somaestética une as palavras soma e estética. Soma reporta-se a um corpo integral:
músculos, cérebro, mente, órgãos, sensações, memórias afetivas e corporais. O soma inclui uma compreensão ampla do
corpo em toda sua extensão, ou seja, que vai além dos limites da pele, pois o corpo depende do ar, da integração e da conexão com o mundo circundante, da interação com a temperatura, com as emoções e todo o contexto que o envolve (e o
afeta). A concepção de soma é mais adequada para se referir a um “corpo vivo”, visto que a palavra corpo sempre está mais
associada com carne ou a um corpo físico, que estaria separado das ideias e das fantasias, por exemplo. Para compreender
a diferença entre corpo e soma, podemos pensar que o vocábulo corpo pode até ser empregado como sinônimo de cadáver
— um corpo pode estar morto; além disso, pode usada em oposição a mente ou espírito — no senso comum, a oposição
corpo versus mente aparece em muitos contextos. Neste artigo, utilizamos soma (corpo)8 em vez de corpo porque, para o
soma, são inseparáveis o corpo físico, a energia vital, a carne, os órgãos, as ideias, os impulsos instintivos, a inteligência e
a memória.
A noção de soma é importante para compreender a essência do projeto Yoga no Museu. Não se trata de desenvolver músculos
nem proporcionar alongamento na galeria de arte. Antes, trata-se de considerar que nossa musculatura, nossa respiração, a
7. Professor e diretor do Center for Body, Mind and Culture, da universidade Florida Atlantic University, nos Estados Unidos, Richard Shusterman é uma espécie
de filósofo nômade por abordar temas não vistos como tradicionais na filosofia; por exemplo, o rap, a comida e a gastronomia. Na França, ele é referido como
passeur culturel. Numa tradução literal para o português, seria um “passante cultural”; numa tradução menos literal, seria um “traficante cultural”, pois ele
passa a cultura através de fronteiras. Seus livros estão publicados em países como Coreia do Sul e China, Alemanha e França, Brasil e Japão, dentre outros.
Referências a publicações e biografia estão disponíveis no website daquela instituição.
8. A opção de não escrever apenas soma se justifica pelo desejo de que este artigo seja de leitura fácil e acessível, isto é, que não tenha terminologias específicas que possam interromper a fluidez da leitura.
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capacidade de nos movermos ou ficarmos parados, nosso fluxo sanguíneo, a circulação de energia e a prontidão de nossos
sentidos, por exemplo, são aspectos corporais conectados aos atos de sentir emoções, pensar reflexivamente e se relacionar
com outras pessoas e outros locais. Mesmo em museu de artes visuais, onde se acredita na primazia da atividade do olhar e
do pensar, o soma (corpo) tem de ser considerado porque essas ações — ver e pensar — não ocorrem isoladamente; muitos
estudos da filosofia — como os de Shusterman — ou da neurociência — a exemplo dos de António Damásio — afirmam a interação corpo–mente no processo de cognição e pensamento.
A palavra estética no nome Somaestética se relaciona com a Estética Pragmatista, que admite como legítimas as experiências estéticas que ocorrem numa relação direta com a vida e que dependem de uma relação somática, sensorial. Vale destacar que certa dimensão perceptiva e sensorial se fazia presente nos princípios da disciplina Estética. Conforme Shusterman
(1999: 301), o vocábulo estética, proposto originalmente por Alexandre Baumgarten, deriva do grego aisthesis, ou percepção
sensorial. Baumgarten — como esclarece Shusterman —postulou que a estética, como campo de estudos específicos, fosse
uma ciência da cognição sensorial; embora seguisse uma tradição mais racional que entendia o corpo como máquina e o
relacionasse apenas com as faculdades mais “baixas” do sentido. Ao retomar essa disciplina sensorial, Shusterman incorpora
algumas ideias que mostram como as faculdades do sentido não estão desvinculadas do cérebro, nem da mente e nem da
cognição. Dewey (1987), por exemplo, argumenta que existe cognição nas faculdades do sentido do corpo; enquanto William
James (1918) afirma que o corpo aprende ou “pensa” também.
Assim, na Somaestética, a concepção da Estética permite compreender como legítimas as experiências estéticas em uma
relação engajada, na qual a arte não esteja “separada” da vida somática e cotidiana nem numa relação de distanciamento.
Situações que podem proporcionar experiências estéticas nessa perspectiva incluem o carnaval, os rituais e as cerimônias.
Igualmente, a experiência de ler trabalhos de arte na perspectiva da Somaestética se caracteriza como experiência não só
ótica ou cerebral, mas também multissensorial e que depende de todo o soma (corpo). É o que sugere o relato de um educador
de um museu de arte do México que forneceu uma bela anedota:
“Recebi um grupo no museu que pretendia conhecer o espaço e firmar seu patrocínio nas exposições do acervo. Fiquei responsável por mediar essa visita, que era de grande importância para o museu. Todos os visitantes desse grupo tinham conhecimento da arte, por isso andamos por salas diversas. Em cada uma, eles pontuavam questões de uma obra. Assim, fizemos
um percurso longo pelo museu todo. Quando, após mais ou menos uma hora e meia, decidimos parar no café do museu para
descansar um pouco e tomar um lanche. Nas paredes do café do museu, também havia obras do acervo que não eram consideradas as mais importantes ou significativas e nem sequer estavam lá através de uma curadoria muito exigente. No entanto, me
dei conta de que ficamos a conversar mais de uma hora sobre uma das obras que estavam na parede do café. Simplesmente
viajamos, rimos e choramos com as ideias que a obra nos sugeriu. Avaliei que realmente a obra do café foi o ponto alto da
visita. Depois, ao pensar sobre essa visita, me dei conta de que o motivo pelo qual a obra do café foi o ponto alto da experiência
não estava diretamente relacionado com a obra, mas com o fato de que estávamos sentados em poltronas confortáveis em um
ambiente mais acolhedor, tomando café. Essa situação de conforto melhorou a nossa experiência. Foi então que decidimos
encher o museu de sofás”!9
Nesta perspectiva da Somaestética, podemos pensar que a prática do Yoga no Museu pode melhorar a leitura das obras expostas através de um engajamento somático maior do visitante.
4. ENSINO DE ARTE SEGUNDO A SOMAESTÉTICA: APERFEIÇOAMENTO DAS EXPERIÊNCIAS DE VIDA
Pensar no ensino de arte na perspectiva da Somaestética pressupõe, sobretudo, retomar o desenvolvimento dos sentidos
como objetivo central do ensino de artes visuais. A perspectiva da Somaestética situa esse ensino em uma esfera ampliada,
prazerosa e somática da experiência (estética) que pode ser identificada na vida cotidiana. Isso porque ela não se configura
como apenas discurso teórico; também pode ser incorporada em nossa vida: em ações e práticas estéticas úteis para viver
com mais prazer e mais intensamente.
A característica de aprimoramento apresentada pela Somaestética pode oferecer grandes contribuições para o campo do
ensino da arte, pois atribuem às experiências estéticas um objetivo de aprimoramento da nossa vida; uma visão de que o
contato com a arte através do cultivo e da educação de nossos sentidos proporciona experiências (estéticas) na vida. Nessa
perspectiva, há um caminho duplo em que a experiência estética nasce do soma (corpo) e tem a capacidade de melhorar nossa
propriocepção, nossos sentidos, nossa capacidade de reconhecimento de experiências. Noutros termos, a Somaestética é
uma proposta que ajuda a compreender e desfrutar experiências estéticas mediante uma conexão com o nosso soma (corpo);
também defende que o soma (corpo) pode ser aprimorado e transformado através das mesmas experiências estéticas.
A Somaestética anuncia que as experiências estéticas que se centram em nosso soma podem ocorrer em contextos não artísticos. A experiência de flow10, a descoberta de uma postura ou a consciência de uma parte de nosso corpo podem nos prover
9. (livre adaptação da fala de Ricardo Rubiales, na época Asesor de la subdirección de Mediación- Museo del Palacio de Bellas Artes). RUBIALES, Ricardo.
Conferência [CECA]. Rio de Janeiro: ICOM, 2013. Notas de workshop.
10. Flow pode ser traduzido como fluxo ou fluir; mas, como conceito desenvolvido por Mihaly Csikszentmihalyi (1988), prefiro utilizar sua versão original em
inglês, que já está de certa forma incorporada no campo da psicologia positiva (KAMEY, 2010). O estado de flow compreende motivação, foco e envolvimento
fortes, perda da noção de tempo, sensação de prazer e conquista (quando parece que as coisas dão certo). Tal experiência se faz presente em atividades como
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com sensações de beleza e/ou de natureza estética intensas. Muitas vezes, a consciência interna do nosso corpo, através da
propriocepção, fornece-nos prazeres estéticos imensos.
Existe uma intenção de aprimoramento pessoal através da experiência estética que é implícita na Somaestética, pois a apreciação sensorial e a nossa cognição se desenvolvem através do uso adequado do nosso soma (corpo). Em muitas dimensões
da vida, a performance pode ser aprimorada com um ensino de arte que siga a proposição da Somaestética. Nosso soma(corpo) é o lugar onde nos expressamos através de nosso auto-cultivo. Através dele formamos nosso estilo de vida. Toda a
nossa performance depende desse soma(corpo): toda ação que propõe seu desenvolvimento possibilita não só o aumento de
prazeres estéticos em ações pontuais, mas também auxilia nossas ações cotidianas.
Ao assumir tal proposição de possibilitar o aperfeiçoamento dos seres e a aplicação prática para a vida, a Somaestética
propõe uma conciliação e um caminho mediano através do qual as pessoas possam pensar em suas vidas cotidianas e suas
práticas estéticas. Ressalte-se que uma grave consequência do discurso de autonomia da arte é que ao separar a arte da vida,
separam-se também as experiências estéticas da arte das experiências (pobres e duras) da vida. É como se tivéssemos uma
vida cotidiana pífia e se pudéssemos ter experiências valorosas apenas na arte. Livros de autoajuda e práticas afins (tais como
workshops de natureza diversa para melhorar a vida em um fim de semana) são populares hoje, talvez, porque arte e filosofia
tenham se distanciado da vida cotidiana; tenham se fechado em um discurso de gênero acadêmico, muitas vezes, hermético
demais para pessoas comuns, ou seja, não afeitas ao ambiente acadêmico (MIDDLE WAY SOCIETY, s. d.). Um discurso purista
de autonomia da arte neutraliza sua potência de aprimorar a vida cotidiana.
Consideramos que há muito caminho a percorrer para disseminar a ideia de união da arte com vida no campo do ensino de arte.
Acreditamos que as intenções de relacioná-las (arte e vida) pode trazer o ensino de arte para o centro da formação e fortalecer
o reconhecimento da arte no campo do conhecimento. Também, valorizar o aspecto de que o ensino de arte pode desenvolver
o soma (corpo) — que envolve cognição, raciocínio, sensibilidade, emoções e outros —refuta a ideia de que o ensino de arte
seria apenas “acessório” complementar no processo de desenvolvimento cognitivo.
Ademais, a Somaestética oferece uma teoria valiosa, porque permite desenvolver uma reflexão acerca das experiências
estéticas, e apresenta uma visão mais inclusiva das práticas culturais presentes nas salas de aulas e nos centros culturais.
Muitas experiências estéticas que unem o soma e que nos circundam (como o carnaval, as congadas, etc) — e que são
comumente relegadas — podem ser pensadas pelos educadores, os quais podem construir suas próprias teorias e repertórios da arte. As proposições teóricas da Somaestética recobram a importância dos educadores de arte na construção das
teorias da arte; elas os retiram de uma posição hierárquica inferior no campo das artes visuais para lhes atribuir um novo
lugar fundamental.
Enfim, essa perspectiva desfaz a ideia de que os educadores seriam especialistas dedicados aplicar no ensino e na aprendizagem uma arte concebida e pensada num campo teórico superior. Estes (os educadores) passam, também, a pensar sobre a
natureza da experiência estética e promover ações passíveis de revelar até mesmo experiências estéticas não reconhecidas
na historiografia da arte ocidental. Mais: ao ampliarem as possibilidades somáticas e sensoriais, promovem uma vida melhor
(dentro e/ou fora dos espaços de arte).
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RESUMO
O presente texto apresenta relato de prática pedagógica realizada com estudantes de Ensino Médio (educação secundária),
das questões e autores que a fundamentaram, bem como das reflexões efetuadas durante a realização da mesma. A prática
consistiu em analisar como os artefatos visuais incidem na construção das subjetividades individuais e de como os processos
de mediação se conformam tanto como construção de percepção sobre o mundo (visualidades), como de experiência de questionamento e construção de criticidade em relação a estas visualidades construídas (proposição pedagógica). Nesse sentido,
as reflexões sobre a formação de subjetividade na contemporaneidade são consideradas veículo motivador e sensibilizador
para a fruição de manifestações da cultura visual e, dialeticamente, essas manifestações auxiliam na constituição dessas
reflexões.
Palavras-chave. Ensino da Arte, subjetividade, mediação, produção expressiva.
1. INTRODUÇÃO
Os muitos atravessamentos estéticos sofridos pelos indivíduos por objetos da cultura visual resultam claras interferências
nos modos de constituição de suas subjetividades, implicando no reconhecimento de si e em seu modo de posicionar-se no
mundo. Não é novidade dizer que muito da experiência estética, se não a totalidade dela para grande parte de indivíduos, se
realiza principalmente pelos aparatos de promoção de publicidade e de consumo. Tal experiência, portanto, constitui-se como
parte primordial da construção de identidades, tanto individuais como sociais. Já no final do século XX, Martin-Barbero (2001)
pontuava os efeitos das mídias e da cultura de massa como mediadoras deste processo de construção de identidade do jovem,
marcada, acima de tudo, pela pluralidade.
“Culturas que se acham ligadas a sensibilidades e identidades novas: de temporalidades menos ‘longas’, mais precárias, dotadas de uma plasticidade para amalgamar ingredientes que procedem de mundos culturais muito diversos e, portanto, atravessadas de descontinuidades, nas quais convivem gestos atávicos, resíduos modernistas e vazios pós-modernos.” (Martín-Barbero, 2001: 43)
As lógicas de consumo estabeleceram-se em grande parte na construção hedonista que possui como eixo a estimulação
estética dos indivíduos. “O espontaneísmo e a imediatidade dos desejos é que prevalecem, muito mais que o ‘construtivismo’
individualista” (Lipovetski e Serroy, 2013: 390), produzindo uma subjetividade fluida, plural, propensa à convivência de contradições. Tais contradições parecem, de início, apontar para uma criação frágil aos apelos externos, plena de inseguranças
e submetida às ingerências das estruturas de poder. Não é novidade a relação de conformação da subjetividade pelas estruturas sociais. A diferença, neste momento, se faz pela percepção que não mais uma estrutura tradicional e definida, advinda
da moral social, compõe o indivíduo. No lugar disso, tem-se a possibilidade de busca e convivência das experiências mais
afetas a cada um, uma espécie de modulação da forma de viver, cheia de contradições e escolhas autônomas. Em meio a tais
realidades não basta construir um juízo de valor sobre esse processo. É preciso que o indivíduo se entenda em uma época de
antagonismos e paradoxos, estabelecendo-se como agente de sua realidade, ou seja, promovendo a si mesmo uma espécie de
emancipação, um modo de estar e ser a realidade a partir de uma construção pessoal, uma construção que em seu cotidiano
causa o enfrentamento – e um paralelismo –entre a ação local e a global, visto que a internet se constitui também um estado
de pertencimento.
Assim, local e global se entremeiam cotidianamente: se por um lado as relações sociais se transformaram a partir das tecnologias de informação e comunicação - TIC e fazer parte por vezes significa simplesmente estar conectado a uma rede social pela
qual o indivíduo se mostra e recebe os comentários de outros indivíduos, por outro, responder aos estímulos visuais publicitários por meio de uma padronização de sensações e ações, significa também compor afinidades tanto por histórias pessoais
semelhantes, quanto por gostos similares estabelecidos no contexto dos produtos visuais (propagandas, filmes comerciais,
programas de TV que se ampliam à rede de computadores) distribuídos em larga escala.
A reflexão sobre este fenômeno ganha destaque no âmbito do ensino da arte pela necessidade de construção de letramentos
que permitam apreender as lógicas de criação, de estruturação e de utilização dos objetos culturais/estéticos distribuídos em
larga escala pela indústria cultural. Este artigo trata de prática pedagógica realizada no Ensino Médio, em uma escola pública
federal localizada na periferia da capital do Brasil. Tal experiência teve como reflexão as questões de formação de subjetividade, individual e coletiva, observando como referências de análise as imagens de mídia que compõem o cotidiano dos alunos, tal
como a figura 1, bem com obras de arte que poderiam contribuir para tais estudos, como os diversos polaroides feitos por Andy
Wharol e a obra de Modesto Brocos y Gomes, A Redenção de Cam, pela qual propõe-se a reflexão sobre a formação identitária
brasileira e o que se pode nomear de neocolonialismo imagético vigente até os tempos atuais. Tais processos de mediação
visam possibilitar um olhar crítico sobre a conformação histórica de visualidades sobre a diversidade étnica e cultural.
890

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

Figura 1. Selena Gomez.

Fonte: http://selenagomez.wikia.com/wiki/Selena_Gomez. Acesso em 21 fev. 2017.

2. CONTEXTOS E FUNDAMENTAÇÕES
Há mais de três décadas o ensino da arte se tornou obrigatório no Brasil em todos os níveis de ensino. Tal obrigatoriedade foi
em sequência orientada por princípios e parâmetros que norteassem as práticas educacionais. Essas orientações sofreram
muitas críticas em sua implantação e não surtiram o efeito esperado pelos órgãos de gestão educacional no país, uma vez
que os docentes, em sua maioria, não se apropriaram desse material. No entanto, conforme Barbosa e Coutinho (2011: 32):
“Os PCNs [Parâmetros Curriculares Nacionais] brasileiros, dirigidos por um educador espanhol, desistoricizam nossa experiência educacional para se apresentarem como novidade e receita para a salvação da educação nacional. Infelizmente os PCNs
não estão surtindo efeito e a prova é que o próprio Ministério de Educação editou uma série designada Parâmetros em Ação,
que é uma espécie de cartilha para o uso dos PCNs, determinando a imagem a ser “apreciada” e até o número de minutos para
observação da imagem, além do diálogo a ser seguido”. (Barbosa e Coutinho, 2011: 32)
Os componentes curriculares que empreendem práticas escolares do Ensino da Arte na educação básica, em muitas das
realidades das instituições de ensino públicas, visam ganhar legitimidade em um contexto educacional que se constitui
de pouca efetividade nas exigências educacionais da atualidade1, dado que o entendimento da complexidade e da multidimensionalidade dos saberes não é contemplado nas práticas educacionais. Assim, @s estudantes são submetidos
a uma rotina de leitura e cópia de textos sobre estilos, movimentos e vida de autores, à apreciação de reprodução de
obras de arte que pouco ou nada lhe dizem respeito e, por vezes, à confecção trabalhos sem nenhuma construção contextual ou relacional com suas concepções e percepções de mundo. Na busca por uma valorização de seu componente
curricular e de seu papel na escola, muitos docentes empreendem esforços para que suas aulas se afinem com práticas
educacionais que se mostram ineficientes aos processos de aprendizagem e, ainda mais, desconectam-se das reais e
atuais demandas educativas.
Por outro lado, têm-se em conta que a construção de saberes e reflexões no que se refere ao ensino da arte deve observar a
tendência fractal da cultura visual, a qual “conta com pontos chave de inter-relação e interação que são de uma importância
e complexidade fora do comum” e que “descarta toda a possibilidade de que qualquer narrativa tomada em conjunto possa
conter todas as possibilidades do novo sistema global/local, o qual sempre pode ampliar-se para os fractais” (Mirzoeff, 2003:
50). Deste modo, entende-se que @s estudantes estão sujeitos a toda construção visual que, no momento presente, tem sua
principal produção e divulgação pelos meios da publicidade e do consumo, mas também possuem a condição de produtores
de cultura visual, reverberando e/ou ocasionando gostos, gestos e comportamentos.
Com esta realidade em perspectiva e confiando que a escola possui como um de seus objetivos a promoção do entendimento
das narrativas pessoais que estão embrenhadas em narrativas culturais, históricas e sociais, bem como o desenvolvimento
das percepções e sensibilidades visando uma maneira própria e peculiar de apreender criticamente a realidade. Trata-se,
portanto, no dizer de Baraze, de desenvolver “una capacidad crítica que ayude a reconocer que pueden leerse de muy diversos
modos y que estas diferencias no deben ni silenciarse ni suprimirse. […] Se trata de que, lejos de refinar el gusto, permita ahondar en la diversidad y dotar a los estudiantes de capacidad para que elijan”. (Baraze, 2010: 104).

1. Esta afirmação é aqui efetuada com base em estudo das experiências escolares precedentes d@s estudantes que compõem presentemente o corpo discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB, campus Samambaia.
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De outra parte, entende-se que a educação em Arte pode proporcionar ao estudante o acesso ao saber quando promove práticas que possibilitem reconhecer que a realidade atual se conforma em um capitalismo artista, no qual “a estética se tornou um
objeto de consumo de massa ao mesmo tempo que um modo de vida democrático” (Lipovetski e Serroy, 2013:421), analisando,
ainda como, paradoxalmente, se constitui o grupo ou a parte da sociedade que “tem competência para ver [a realidade] e a
qualidade de dizer”, ou seja, construir discursos, incluindo os imagéticos, sobre essa realidade, de modo a determinar “os usos
que [esses discursos] têm e os efeitos que induzem” (Rancière, 2009: 28).
Neste caminho de entendimento, pensa-se ser necessário a construção de uma reflexão sobre a constituição de si dentro das
realidades peculiares e globais, ou seja, como se estabelece a subjetividade do indivíduo, como se organizam (ou desorganizam) seus modos de percepção e representação de si no mundo? Segundo Felix Guattari, cada indivíduo constitui-se como
um terreno subjetivo peculiar — a presença em si de uma singularidade e de uma finitude (Guattari, 1990:53) — submetido ao
campo de relações sociopolíticas. Em outra publicação, o autor discorre que “não se poderá falar do sujeito em geral e de uma
enunciação perfeitamente individuada, mas de componentes parciais e heterogêneos de subjetividade e de Agenciamentos
coletivos de enunciação que implicam multiplicidades humanas” (Guattari, 1992:162). Ainda segundo o filósofo, o atravessamento estético desse terreno subjetivo constitui um dos principais atravessamentos do indivíduo e das coletividades, responsável pela constituição de suas subjetividades. Assim, pensar os processos de formação de subjetividades implica entender
os atuais atravessamentos sofridos pelos indivíduos atualmente. Trata-se de entender a instância estética como combustível
e condição dos sistemas globalizantes vigentes e da constituição de subjetividades, singulares ou não.
Por essa linha de compreensão, cabe, de certo modo, abordar o que podemos definir como os neocolonialismos imagéticos
pelos quais exercem-se a transculturalização2 e o fetichismo da mercadoria pelo qual a aquisição de certo produto desenvolve
a expectativa de que “o consumidor pode mudar sua vida de forma importante.” (Mirzoeff, 2001: 221). Por esse aspecto, tem-se
em conta as determinações da moda e do que é beleza, em termos da aparência dos indivíduos, e de como essas determinações se estruturam e atuam de modo a subjugar outros modos de existir, apresentar-se e atuar.
Todas as questões aqui pontuadas levam a construção de uma reflexão em torno das mediações, tanto daquelas que são efetivadas entre o indivíduo e a realidade, por meio das visualidades geradas pelos vários agentes da sociedade atual e consumidas
pel@s jovens estudantes, como também daquelas mediações constituídas como geradoras de experiências que podem vir a
provocar a ampliação de percepções e de criação peculiar de sentidos e significâncias. A mediação promovida como modo
de “sensibilizar o olhar do espectador para uma experiência diferenciada daquela que se está habituado em termos de fruição
artística [e não só dela]; de criar um estado diferenciado de percepção”. (Coradesqui & Rodrigues, 2012). Assim, ao se afinar
ao pensamento desses autores, entende-se a mediação como experiência e não como explicação das obras a serem fruídas.
3. AMBIVALÊNCIAS ESCOLARES COTIDIANAS
A instituição em que a prática pedagógica aqui descrita foi realizada, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Brasília – IFB, Campus Samambaia, encontra-se em uma região administrativa do Distrito Federal distante trinta quilômetros
do centro de Brasília. É uma instituição pública, federal, que no momento vem sofrendo cortes orçamentários por parte do
governo, o que ameaça algumas das conquistas anteriores, pois nessa instituição, estudantes em situação de risco social
recebem uma bolsa para manterem-se nos estudos, remediando algumas de suas fragilidades.
Em tal região administrativa, a maior parte das escolas, já em sua arquitetura, parece não corresponder às expectativas educacionais. São prédios que mais parecem prisões, cheios de grades e sem equipamentos que possam auxiliar na aprendizagem. A
disciplina é rigorosa e são poucas as oportunidades de protagonismo. A qualidade de aprendizagem é baixa e as expectativas
de se alcançar a universidade pública é bastante reduzida. As principais referências visuais são, como de se esperar, as de
mídia e publicidade, pois nas escolas não há equipamentos de projeção de imagens nem livros que possam ser utilizados pelos
professores. No entorno, não há nenhum aparelhamento cultural, como teatro, cinema, museu ou galerias. Porém, em Brasília,
existem dois centros culturais que oferecem programas gratuitos com disponibilização de transporte gratuito. Mesmo assim,
poucos são os alunos que chegam ao instituto e que tiveram oportunidade de participar de atividades nesses espaços.
No Distrito Federal, a Universidade de Brasília – UnB possui um Programa de Avaliação Seriada – PAS, que possibilita, segundo
o desempenho do aluno, o acesso à universidade. Tal programa possui, para cada uma das séries do Ensino Médio, uma proposta de objetos de conhecimento a serem estudados. Dentre estes, algumas obras de diversos períodos históricos pontuam,
entre outras, questões como as diversas maneiras de os seres humanos se perceberem ou se representarem; sobre a formação
sócio histórica e espacial brasileira, e todas as desigualdades vinculadas a estes processos; sobre o que é ser branco, o que é
ser índio e o que é ser negro no Brasil. Inserido nesta esta realidade, uma vez que oferece Ensino Médio, o IFB é uma instituição
cujo objetivo é fornecer educação técnica e tecnológica, formando para o mundo do trabalho. Assim, grande parte da carga
horária de ensino é composta pelos componentes curriculares técnicos, com a área chamada de propedêutica considerada, na
maior parte das vezes, como apoio a esses componentes. O ambiente escolar na instituição é diferenciado, pois @s estudantes
adolescentes do Ensino Médio convivem com @s adult@s do ensino subsequente. A arquitetura da instituição é aberta, não
tendo controle rígido de entrada e saída, nem tão pouco de permanência em sala de aula. Muitas vezes, @s alun@s estão na

2. “A transculturalização é, portanto, um processo de três fases que implica a aquisição de determinados aspectos de uma nova cultura, a perda de alguns
velhos aspectos e a resolução destes fragmentos velhos e novos em um corpo coerente, que pode ser mais ou menos completo” (Mirzoeff, 2001: 188)
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escola, mas optam por não estarem na classe de um determinado componente curricular, em determinados momentos, o que,
na opinião d@s alun@s se traduz em uma liberdade e em uma responsabilidade que devem administrar.
O Campus disponibiliza Internet aberta a todos os alunos e possui instalações e equipamentos que auxiliam no processo de
ensino, como laboratórios de informática, das ciências, de experimentos e ensaios da construção civil e de produção de mobiliário, auditório, biblioteca com grande acervo e periódicos, salas ambiente de música e laboratório de criação (utilizado para
as aulas de artes visuais), projetores de imagem, câmeras digitais, instrumentos musicais de percussão, de cordas (violões) e
teclados, mesas de som e amplificação, além ônibus próprios para visitas técnicas.
Considerando a realidade descrita, a contundente necessidade em proporcionar um processo pedagógico que enfatizasse a
experiência e a autoria d@ estudante resultou em uma proposta que abordasse as obras propostas pelo PAS de modo que as
mesmas estivessem em constante diálogo com as imagens com as quais @s alun@s possuíssem maior convivência e que tal
diálogo fomentasse a produção de imagens autorais.
Segundo Dewey, “a experiência é o resultado, o sinal e a recompensa da interação entre o organismo e o meio que, quando plenamente realizada, é uma transformação da interação em participação e comunicação” (Dewey, 2010:88-89). Tal pensamento
pode nortear tanto o desenvolvimento das práticas pedagógicas em Arte, mas também uma reflexão para o desenvolvimento
de ações que contemplem “tanto o ensino quanto a aprendizagem” […] de modo que promovam a elaboração de “metodologia,
disciplina e compromisso […] para que @s própri@s estudantes construam “suas estratégias de aprendizagem e uma autonomia cognitiva”. (Assumpção e Soares, 2017: 35)
3.1. Relato da prática pedagógica
A prática pedagógica aqui relatada foi realizada nos cursos de Ensino Médio Integrado à formação técnica e profissional e
envolveu estudantes com faixa etária entre 15 e 18 anos, cuja formação étnica, peculiar ao Brasil, é de maioria parda e negra.
A proposta pedagógica propôs-se a realizar reflexões sobre a formação das subjetividades, entendendo a instância estética
como fundamental nesse processo. Nesse contexto, tais reflexões consistem em veículos de mediação para a apreciação e
fruição das imagens. A mediação como criação de experiência provocadora de ampliação de percepções e de criação peculiar
de significações, é parte primordial desses esforços.
Nesta prática, tomou-se como referência as reflexões pontuadas pelo PAS para as obras de Andy Warhol (retratos de Pelé e
Michael Jackson, de 1977 e 1984, respectivamente), Valdemar Cordeiro (Autorretrato probabilístico, 1967), de Modesto Brocos
y Gomes (A rendenção de Cam, de 1895), bem com a obra de Hyacinthe Rigaud, (Louis XIV, 1701) e de Gian Lorenzo Bernini
(Apolo e Dafne, 1625), que tratam as questões de gênero (formação e atribuição de papeis), produção e reprodução de subjetividades, reconhecimento de si, os papéis desempenhados pelos atores sociais de diferentes origens (aristocracia, servos e
escravos, proletários, burguesia), as demandas atuais que envolvem as diferentes etnias no espaço local e global e os aspectos
conceituais e estruturais na construção de imagens e de visualidades.
De sua parte, @s estudantes trouxeram os produtos estéticos por eles apreciados/consumidos e que são, em absoluta maioria,
midiáticos/publicitários. De forma simbólica, tais objetos compõem a mediação entre @s estudantes e o mundo, consistindo,
muitas vezes como modo de interpretar seu contexto social e a si mesmo. Iniciamos com as tramas das novelas assistidas e
as representações de gêneros, de conflitos individuais e de classe, bem como identificando de que maneira o merchandising
fomenta o fetiche do consumo. Construiu-se, outrossim, uma leitura sobre as estruturas de cenas de imagens, ressaltando-se
como os elementos dessa estrutura compreendem um discurso que associa ideias e comportamentos. Incorporou-se a esta
reflexão a obra de Bernini, resultando, posteriormente, em uma produção de imagens que abordem e se estruturem tomando
como base as vivências dos alunos, conforme se pode verificar na figura 2, cujo tema é a violência familiar.
Figura 2. Screenshot de tela de mensagem enviada por estudante do 2º ano do Ensino Médio.

Fonte própria
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Em seguida, os selfies se tornaram fundamento para a discussão da constituição e de representação de subjetividades. Nesse momento, discutiu-se a ação nas redes sociais e na escolha de referências para estruturação daquelas imagens, além de
quais aspectos e características físicos deveriam ser ressaltados por cada um quando compõe suas imagens. Para criar um
paralelismo e refletir sobre as atitudes e os juízos desempenhados pelos diversos atores sociais em seus diferentes papeis e
categorizações sociais, são utilizadas as obras de Valdemar Cordeiro, Andy Warhol e Hyacinthe Rigaud. Com a finalidade de
produção de imagens3 (figura 4) mais afetas ao dia a dia d@s jovens, foram utilizados recursos de ferramentas digitais, cuja reprodutibilidade técnica e possibilidade de divulgação amplia ainda mais as discussões em torno de produção de cultura visual:
“Depois da arte-pra-os-deuses, da arte-para-os-príncipes e da arte-pela-arte, triunfa agora a arte-para-o-mercado” (Lipovetsky
e Serroy, 2015: 28), em que o que está na superfície da imagem é o que está a ser consumido, mas também o que provocará
ainda mais consumo, uma vez “que se baseia nos princípios da mudança perpétua, da sedução estética, do divertimento de
massa.” (Lipovetsky e Serroy, 2015: 134). A semelhança, pelo menos na superfície da imagem, do que @s jovens produzem nas
selfies com aquilo que vêem nas páginas publicitárias estreita as separações entre um e outro mundo e faz acreditar, pela proximidade estética, na continuidade do que se estampa na mídia, no dizer dos autores, numa “cultura democrática e mercantil
de divertimento.” (Lipovetsky e Serroy, 2015: 13428)
Figura 3. Montagem a partir das imagens produzidas pel@s estudantes do 2º ano do Ensino Médio.

Fonte própria.

No momento de execução desta atividade, desenvolveu-se a percepção e a reflexão sobre a escassez de figuras pardas e
negras no contexto das imagens publicitárias e produzidas pela indústria cultural. (Sendo um país de maioria mestiça, como
os atores e atrizes das telenovelas e os modelos que compõem os anúncios são em sua grande parte de indivíduos brancos
e de cabelos lisos?). A obra de Modesto Brocos y Gomes e sua apresentação e crítica às ideologias do embranquecimento,
fundadas em colocações da ciência, constitui uma analogia às situações vividas atualmente: quais os processos de embranquecimento pelos quais passam @s estudantes? Segue-se a esta etapa a elaboração de trabalhos expressivos que manifestem
os questionamentos e elaborações dos estudantes neste processo de reflexão. Assim, são elaborados retratos padronizados de figuras retiradas de revistas e jornais, bem como d@s própri@s estudantes. Tais retratos, efetuados individualmente,
compõem uma mesma obra coletiva. As técnicas utilizadas para composição do trabalho possuem o objetivo de exteriorizar
diferenças, semelhanças e padronizações, como o apresentado pela figura 5.
Figura 4. Montagem a partir das imagens produzidas pel@s estudantes do 2º ano do Ensino Médio.

Fonte própria.
3. As selfies produzidas pel@as estudantes não ilustram o artigo visando a não exposição dos mesmos.
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Ressalta-se, ainda, que, por solicitação dos estudantes, foram realizadas duas visitas a espaços expositivos, cujas obras expostas se referiam à formação étnica brasileira: a obra escultórica Bartira de Victor Brecheret, de 1952 (que também é obra do
PAS) e duas exposições. A primeira de Rubem Valentim, artista autodidata brasileiro, que possui como referência o universo
imagético da crença religiosa trazida ao Brasil pelos negros africanos, como as ferramentas de culto, as estruturas dos altares
e os símbolos dos deuses. A segunda sobre o Plano Piloto de Brasília e sobre ela discutiu-se o pertencimento ou não a esse
espaço que é considerado elitista, sendo que alguns d@s estudantes são descendentes dos trabalhadores que o construíram,
na década de 1950.
3.2. Registros autorais dos jovens envolvidos
Para além das construções discursivas realizadas pel@s estudantes durante todo o processo desenvolvido, dois outros momentos podem acrescentar-se como reflexão para e sobre a proposta aqui relatada. Um diz respeito à entrevista efetuada
pel@s jovens, tendo como recurso questões4 elaboradas por el@s, com mulheres de suas famílias. À discussão que se seguiu à
apresentação das respostas coletadas com as entrevistadas juntaram-se alguns pequenos vídeos5 trazidos espontaneamente
pel@s jovens após a exposição de uma fala de uma adolescente6 que possui um canal no You Tube, abordando a questão das
relações abusivas e violentas contra as mulheres.
Outra atividade foi a entrevista realizada pela professora de artes visuais de outro campus do IFB com um grupo focal aleatoriamente escolhido, com vistas à pesquisa sobre educação estética. Tal grupo era composto de dois estudantes adultos do
ensino técnico subsequente ao Ensino Médio e de cinco estudantes do Ensino Médio, sendo três deles do 2º ano, turma em
que a proposta aqui descrita foi realizada. Como resposta à pergunta “como é o ensino da arte aqui no campus (Samambaia)?”
Estes dois estudantes responderam que por meio do ensino da arte efetuado na escola puderam entender um pouco melhor os
processos de criação dos artistas e, consequentemente, os seus próprios, além de ter contato com obras de arte. Além disso,
expuseram que não se tratava só de estudar autores e obras, mas, nas palavras de um estudante, “da gente ser os nossos
artistas [sic] não só pensar nos outros […]”, ou seja, pensar-se como receptor, mas também como produtor de cultura visual.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há muito se pondera que frente à estetização das relações do sujeito com o mundo, bem como diante da necessidade de reconhecer o hibridismo e a complexidade que compõem as subjetividades, o ensino da Arte deve preocupar-se com as reflexões e
apreensões sobre uma cultura visual e não somente apenas com as produções que compõem o acervo historicamente considerado como artístico. Essa necessidade se amplia pela análise do atual cenário educacional, em especial o brasileiro, em que
a instituição escola se mostra ineficiente em auxiliar @s jovens a interpretar o mundo para, tanto para o momento quanto para
o futuro, atuar criticamente e de modo a reverberar uma emancipação aos sistemas generalizantes e opressores e constituir-se
como sujeito, como autor de sua existência.
As atualizações das relações entre sociedade e escola e a caracterização dessa instituição como aquela que possa, de fato,
promover esforços no sentido de construir tal autoria pode ser alcançada por meio de proposições pedagógicas que promovam a percepção das mediações efetuadas entre sujeito e realidades por meio dos artefatos da cultura visual, uma vez que o
estético e o experiencial transformaram-se no veículo de manutenção e proliferação dos sistemas de consumo e das atuais
maneiras de se colocar no mundo. O corpo motivado ao consumo é o corpo que está, fora e dentro da escola, a ser atravessado
pela instância estética que, como aponta Guattari (1992), é uma instância fundamental na formação de subjetividades.
“O corpo pode ser inscrito, ou se inscrever, em ações tanto repressivas como emancipatórias e, como as ações são dinâmicas,
elas podem orientar-se em direção oposta àquela que lhes deram início. […] Destacamos o quão necessário é um conjunto de
práticas e discursos que reconheçam a sensibilidade e os modos como se dá social e culturalmente a produção dos corpos e
como o corpo produz a si e a outros corpos.” (Berté e Tourinho, 2013: 1463).
De todo modo, tais proposições pedagógicas devem caminhar no sentido de também propor mediações nas quais as percepções e a criação de sensibilidades incrementem a capacidade de criticidade em relação aos fenômenos promovidos pela
atual cultura visual e seus discursos fractais que alcançam e fagocitam um sem número de instâncias e peculiaridades. Essas
mediações, longe de determinarem os produtos que se constituirão em ferramentas para leitura do mundo, devem promover
a criação de discursos autorais por parte d@s jovens educand@s, emancipando-os às lógicas de estruturas generalizantes e
promovendo inferências sobre a suposta democratização da cultura e do divertimento. São mediações centradas na escuta
atenta aos jovens de modo a percebê-los como produtores – e não somente reprodutores – de discursos. Assim, as afirmações das teorias educacionais que colocam @ estudante como centro de seu processo de aprendizagem podem, de fato, fazer

4. Algumas dessas perguntas foram: 1) Quando você se fala de mulher, o que você a imagina fazendo? 2) Sendo mulher, você se sente de alguma forma
sobrecarregada pelas funções que lhe são atribuídas? e 3) Como ocorre a divisão de tarefas, no que diz respeito ás funções do masculino e do feminino em
casa e na sociedade?
5. Invisible Players, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=XoZrZ7qPqio e Cultura do estupro - Luiz Felipe Pondé, disponível em https://www.youtube.
com/watch?v=I6tEx7wzE48&t=4s. Ambos com acesso em 03 jul 2017.
6. Relacionamento abusivo e cultura do estupro, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=CuY-Sl7eYHs&t=320s. Acesso em 28 jun 2017.
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valer-se no ensino da arte, sem deixar de lado as exigências necessárias à continuidade dos estudos, como no caso de Brasília
em que a prova de acesso à universidade elege determinadas imagens da Arte.
Por fim, uma atenção especial nesse processo de mediação às estratégias de transculturalização e sua ingerência na construção de subjetividades individuais e sociais, incluindo a percepção das ações de embranquecimento entre os jovens atendidos.
A importância da percepção dessas estratégias compõe corpo de estudo fundamental quando da reflexão sobre subjetividades, visto sua influência no âmbito sócio político brasileiro: a resistência a uma homogeneização nas aparências (cabelos,
corpos e vestimentas) pode resultar no reconhecimento e na importância da diversidade; a importância de se avançar das
cotas à legitimação de ocupação dos espaços.
Portanto, a ação pedagógica surgida pelo interesse na cultura visual, evoca o empreendimento de uma prática de reflexão d@
jovem sobre a formação de sua subjetividade e do reconhecimento de si mesmo, bem como de seu exercício de ser e representar o mundo, mas também se torna lugar de investigação do espaço subjetivo d@ estudante dentro da escola, como produtor
de discursos, saberes e cultura.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é refletir sobre os termos “moda” e “alta moda”. Discuto como o termo “alta” é colocado no topo de
uma hierarquia dos “grandes” criadores de moda e como professores e estudantes de design fetichizam essas marcas/nomes.
Por meio de uma abordagem narrativa e de fotos, foram coletados depoimentos sobre a percepção de docentes de moda em
relação às costureiras e designers de moda. Constatei que ainda é comum uma percepção que cria um abismo entre esses dois
protagonistas do mundo da moda. Concluo apontando possibilidades de repensar o ensino e aprendizagem de moda através de
atividades em sala de aula e práticas de estágio, sugerindo uma alternativa que reforça o hibridismo – um caminho do ‘meio’
– e busca equilibrar disciplinas teóricas e práticas.
Palavras-chave: Costureiras; Ensino; Moda; Pesquisa narrativa.
RESUMEN
The purpose of this article is to reflect on the terms “fashion” and “high fashion”. I discuss how the term “high” is placed at the
top of a hierarchy of “big” fashion designers and how teachers and design students fetishize those brands / names. Through
a narrative and photo approach, testimonies were collected on the perception of fashion teachers in relation to dressmakers
and fashion designers. I have noticed that it is still common perception that creates an gap between these two protagonists of
the fashion world. I conclude by pointing out possibilities of rethinking the teaching and learning of fashion through classroom
activities and internship practices, suggesting an alternative that reinforces hybridity - a path of the ‘middle’ - and seeks to
balance theoretical and practical disciplines.
Keywords: Seamstresses; Teaching; Fashion; Narrative research.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Começo este artigo com alguns registros sobre minha entrada na disciplina “Visualidades e cultura material” do programa
de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (UFG), oferecida no primeiro semestre de 2017.
Ressalto que essa disciplina me ajudou a refletir sobre os conceitos de ‘sublime’, ‘fetiche’ e ‘aura’ no contexto da moda levando-me a discutir sobre moda e alta moda. Em seguida, construo um espaço narrativo sobre preconceitos em torno de dois
personagens do campo da moda: a costureira e o designer. Na parte final, aproximo-os e procuro caminhos metodológicos da
pesquisa narrativa para examinar possíveis sintonias entre os dois. Essas discussões visam compartilhar e investigar espaços
e histórias que escuto e com as quais convivo todos os dias em sala de aula.
Há anos conheço a professora Rita Andrade, responsável pela disciplina citada. Nunca tinha tido oportunidade/agenda de frequentar suas disciplinas cujos conteúdos abordam questões sobre história, moda, cultura material e visual. Como doutorando
no programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da FAV/UFG no ano de 2017 escolhi as disciplinas a serem cursadas e,
entre elas, incluí “Visualidades e cultura material”. Esta disciplina revirou meus modos de ver e relacionar a moda impactando
e reverberando na minha pesquisa de doutorado.
A turma era composta por cinco alunas e eu. Os campos de interesses das colegas de turma eram diversos, como, por exemplo,
tecidos, museus, artesanato e festas populares. Como professor de fotografia num curso de Design de Moda, meu interesse
tem como foco o uso da imagem de moda em sala de aula do Ensino Superior. Interessa-me, também, em como as imagens
de moda constroem diferentes discursos e como, no ensino, tais discursos provocam embates entre os conceitos de moda e
a “alta moda”. Apesar dos textos usados na disciplina reunirem discussões sobre ‘arte’ e ‘alta arte’, utilizei esses termos em
analogia com a moda para tentar compreender distanciamentos entre imagens “adequadas” e “inadequadas”, ou “desejáveis”
e “indesejáveis”, ainda muito frequentes no ensino de moda.
Os encontros semanais da disciplina se tornaram um ambiente de aprendizagens e vivências das quais há muito tempo não
participava: sala com poucos alunos, rodas de conversa e muita interação. Essa condição valorizava nossas experiências e
realimentava minhas práticas cotidianas como professor e, ao mesmo tempo, como aluno. Nesses encontros, não estávamos
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apenas nos reunindo semanalmente para discutir, opinar, ouvir, refletir, pensar e repensar sobre os textos lidos e apresentados,
mas tornar nossas experiências cotidianas na sala de aula um processo de conhecimento que nos permitia aprender sobre
antropologia, história, artes visuais, moda, educação, cultura material, visual e a vida.
Tive a oportunidade de me aproximar de alguns autores. Confesso que minha leitura ainda é marcada por certa superficialidade
teórica no que diz respeito às articulações entre os universos da cultura material, visual, histórica e antropológica (ALLOA,
2015; ELKINS, 2013; MENESES, 1983; MILLER, 2007; MIRZOEFF, 2003). Tive a sensação de refrescar condições e possibilidades de pensar ao perceber que esses autores poderiam me ajudar a refletir sobre minhas experiências como professor, associando-as a outras vivências e histórias. Através de leituras e participação em sala de aula comecei a ver outras paisagens,
maneiras de pesquisar e discutir sobre ‘fetichização, ’ ‘auratização’ e ‘sublime’ na moda. Entendi que materialidade não são
apenas coisas físicas, podendo tratar sobre finanças, sonhos ou mesmo a imaterialidade da internet e dos mundos digitais, ou
seja, não se refere apenas àquilo que foi criado como ‘coisa’ (VIANNA, 2009).
Muitas vezes fui condicionado a estudar/ensinar fotografia de moda utilizando somente imagens tidas como “superiores”,
exemplos da ‘alta moda’, das grandes marcas. Tinha a sensação que estaria protegido e ensinando apropriadamente se me
apegasse aos discursos hierarquizantes e pedagogizantes que essas imagens tentam impor sobre nós professores e alunos. Em minha dissertação de mestrado, com o titulo “Semeando modos de ensino e aprendizagem de moda: o estágio em
questão”, defendida em 2012, aprendi a reavaliar as imagens que, até então, eram desvalorizadas e, assim, as imagens que
eu classificava como hierarquicamente “superiores” ou “inferiores” foram desconstruídas através da cultura visual, sua transdisciplinaridade e a importância dada à experiência cotidiana na relação com as imagens. Passei a compreender que “neste
redemoinho de imagens, ver é mais importante que acreditar. Que a cultura visual não é somente parte da vida cotidiana, é o
cotidiano” (MIRZOEFF, 2003, p. 1).
Nesse cotidiano dos estudantes/professores, a auratização da moda é curtida, compartilhada, seguida nas revistas impressas
e nas redes sociais. As imagens de moda são didaticamente organizadas em forma de editoriais que convencem apresentando
uma moda pronta para usar, comovem e participam das rodas de conversa, na internet e na sala de aula. Com a supervalorização das imagens, a moda torna-se uma espécie de religião, com marcas, designers e marketing sendo disponibilizados para
serem idolatradas por seguidores nas mídias impressas e digitais.
Outro tipo de imagem consumida pelos professores/alunos de moda tem sua inspiração nos considerados ‘grandes’ artistas
da história da arte e da moda. Nos cursos universitários da área, os professores apresentam grande parte de seus repertórios
de sala de aula a partir de imagens e biografias de “grandes” designers que compõem o conteúdo da história da moda, apoiando-se em fontes tradicionais e “auratizadas” de conhecimento, consideradas referências indispensáveis para o saber estético
da moda.
Apesar de Martins (2010, 27) não fazer essa discussão sobre moda e sim sobre ensino de arte, chamo atenção para o fato
de que “com frequência, escolas e professores se acomodam num conservadorismo acrítico, subestimam a territorialidade
visual dos alunos e optam pela subordinação a uma visão modernista que se apega quase que exclusivamente à história e à
autoridade dos cânones do passado”.
Esses grandes nomes do panteão da história da moda são importantes. Acredito que não devemos descartá-los, mas agregar
outras formas de ver, pensar e criar a partir dessas e outras referências, hibridizando-as. Assim como a obra de arte tem sido
“desauratizada”, acredito que as imagens de moda devem ser des-fetichizadas, des-sublimadas. O valor de culto (BENJAMIN,
1996) que a maioria dos professores deposita nas imagens de moda utilizadas em sala de aula cria um tipo de “religião” na qual
designers, marcas e imagens adquirem um caráter quase sagrado, de modo que, por muitas razões, o sublime passou a ser o
lugar onde os pensamentos sobre a verdade religiosa, a revelação e outros conceitos menos utilizados se reuniram (ELKINS,
2013). Assim, figuras “sublimes” estimulam docentes/discentes a uma reverência às imagens como se fossem amuletos e até
mesmo um caminho garantido de salvação do “bom gosto” para os professores/alunos que creem nesse discurso de imagens
“divinas”.
Conceitos como transparência e opacidade (ALLOA, 2015) estão presentes nas imagens em geral. Transparência como aquilo
que é literal, superficial, enquanto a opacidade está ligada ao que não se percebe, ao que não se vê nos discursos disfarçados,
invisibilizados nas imagens. Na moda, essa opacidade é potencializada dirigindo olhares para ver de determinadas formas,
sem questionar: que ideologias encontram lugar nessas imagens? De onde elas vêm, quem as produziu? Que razões as fazem
ser apresentadas e mantem sua circulação? Que histórias elas sugerem? Como elas têm impactado determinadas práticas e
circunstâncias?
Diante dessa opacidade, entendo que precisamos refletir sobre as imagens a partir de uma compreensão estética politizada.
Repensar o sublime nas imagens é entender que as estéticas do glamour, da fome ou da pobreza guardam uma ideologia. Se
existe ideologia, há um posicionamento político, consciente ou não. Na história da arte ou, neste caso, na história da moda,
quase sempre usamos os mesmos repertórios imagéticos em sala de aula. Situamos nossos alunos com exemplos de grandes
designers e marcas que marcaram época, mas esquecemos ou não visualizamos aqueles indivíduos anônimos que fazem parte
desse sistema da moda e cujas “micronarrativas” compõem os bastidores de uma roupa.
O estudo do vestuário tem, tradicionalmente, se caracterizado por uma visão obcecada nos estudos e práticas de designers,
especialmente designers de alta costura, negligenciando quase que completamente o efeito do vestuário sobre os usuários
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(MILLER, 2007). Muitos sujeitos com trajetórias paralelas na arte e no design ficam de fora desse panteão. É necessário estarmos atentos ao revisitar e criticar esses processos revendo a trajetória daqueles sujeitos que, embora tenham contribuído
de maneira significativa para a área, continuem sendo negligenciados e deixados de fora dessas narrativas. Estarmos atentos
para não nos submetermos a determinadas crenças distorcidas e estereotipadas, sempre pondo em dúvida, mantendo uma
visão crítica, problematizando e suspeitando das imagens. Temos a responsabilidade de colocar sob escrutínio aquilo que as
grandes marcas publicam sobre e com imagens. Como fazedores de cultura visual, é necessário desconfiar desses discursos
pedagogicamente poderosos, evitando que eles sejam naturalizados no ensino de moda.
2. COSTUREIRA E DESIGNER DE MODA, RELAÇÕES DE AMOR E ÓDIO
Imagem 1 y 2: Camiseta criada por alunos de moda.

Fonte: Arquivo do autor, 2017.

Se fosse possível usar imagens como subtítulos de um texto, escolheria as duas imagens 1 e 2 como enunciados para a discussão dessa parte do artigo. Os artefatos apresentados acima foram desenvolvidos por alunos do curso de Design de Moda
de uma universidade de Goiânia, Goiás, Brasil. Essas camisetas, “coisas” materiais com textos aplicados, provocam interações
e produzem sentidos que põem em perspectiva o tempo-atual, o espaço-sala de aula, o lugar-Goiânia, suas circunstâncias
sociais e a relação alunos/professores. Como professor/ator nesse tempo-espaço-lugar, aprendo sobre a importância dessa
tridimensionalidade como possibilidade para construir narrativas biográficas que reúnem a carreira e a trajetória de vida de
professores de moda.
Narrar histórias de vida ou contar acontecimentos sobre esses artefatos me ajuda a refletir sobre formas alternativas de ensinar e aprender a ser um profissional docente com pensamento multifacetado. No texto “Os objetos também têm agência”,
Latour (2005) explica que existem hierarquias, assimetrias e desigualdades no trabalho, na ética e na política. Negar essa
assimetria social seria assumir uma atitude ingênua e, talvez, um pouco reacionária. Com o intuito de ampliar as discussões
sobre os artefatos-objetos acima apresentados e pensar juntos sobre experiências vividas no cotidiano escolar no ensino de
moda, convidei quatro professoras de quatro diferentes faculdades locais para participarem dessa pesquisa narrativa. As
colaboradoras aceitaram e me autorizaram formalmente a utilizar os dados produzidos nesse texto usando nomes fictícios,
respeitando suas identidades e mantendo sua privacidade. Os dados foram produzidos por meio de aplicativos e trocas de
mensagens. As quatro docentes colaboradoras são formadas em Design de Moda. No momento atuam em disciplinas diferentes nas suas carreiras como docentes na área de moda. Cida tem 13 anos de experiência; Carla, 16; Bete, 1 ano e 6 meses; e
Bia, 12 anos de carreira.
Embora haja contrastes/diferenças entre as professoras colaboradoras e suas experiência docentes, elaborei um pequeno
roteiro e mantive as mesmas questões para todas, conforme apresento abaixo:
Que perspectivas de ensino/aprendizagem são evocadas por esses artefatos/camisetas?
Como você percebe a distinção entre designer e costureira?
É comum estudantes firmarem que não querem ser confundidos com costureiras. Como surgem/acontecem esses comentários em sala de aula?
Não convidei para participar da pesquisa professores da universidade onde as camisetas foram produzidas. Essa situação
poderia constranger ou “tolher a capacidade do pesquisador de revelar informações e levantar questões difíceis de poder”
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(CRESWELL, 2007, p. 188). Sem a participação de professores que tenham orientado, acompanhado ou supervisionado a
confecção das camisetas, criou-se um espaço aberto para discutir e analisar essas histórias do dia a dia em sala de aula. Esse
distanciamento me permite refletir, analisar e entrecruzar teorias, práticas, mercado e profissionalização. É uma condição que
não limita “a tarefa à procura do sentido essencial de uma imagem ou de seus sentidos originais, subordinados às motivações
subjetivas do autor” (MENESES, 1983, p. 28).
A valorização dos grandes nomes do design de um lado e, de outro, a desvalorização de quem produz e fabrica as roupas são
cultivadas nos corredores e salas de aula dos cursos de moda. Num depoimento, ouvimos de uma professora: “É uma relação
cultural mesmo. Se você ficar atrás de uma máquina isso vai te desvalorizar” (Conversa com Cida realizada em 21/06/2017).
Outra, ponderou: “A costura não é um castigo, é um aprendizado para que a gente possa ser bons criadores” (Conversa com Bia
realizada em 29/06/2017). Essa cultura da desvalorização é conflitante com a história dos nomes que estão estampados nos
artefatos, pois, afinal, as “autoridades” da moda que aparecem nas camisetas como Paul Poiret, Gabrielle Chanel e Christian
Dior, inicialmente foram reconhecidos como costureiros e somente depois foram alçados ao status de marcas de luxo.
Com frequência, a atividade da costureira não é reconhecida como um processo de aprendizagem que é parte do caminho para
se tornar um estilista, designer, ou um costureiro “famoso”. As imagens 1 e 2 deixam evidente essa inquietação e, diante disso,
me pergunto: que tipo de motivação leva professores e alunos a esse fascínio pelas roupas da alta costura, pelas grandes marcas? Por que a alta moda desperta tanta paixão? Uns aprenderam e outros foram ensinados com estes exemplos. Entretanto,
sigo me perguntando: Quem fez minhas roupas? Em que condições elas foram fabricadas?
A aura dos grandes nomes da moda internacional que a imagem 1 destaca inclui pelo menos 14 nomes de designers/costureiros, sendo somente um brasileiro. Acho pouco provável que os alunos de moda tenham acesso a esse tipo de roupa para
pesquisar, tocar e conhecer os materiais usados. Uma professora reflete sobre a existência de um processo de substituição
que empodera estes consumidores: “Eles não conseguem o produto, mas conseguem adquirir o perfume, um acessório, ou até
mesmo uma réplica, mas que representam esse poder que eles acham que é mais importante” (Conversa com Bia realizada em
29/06/2017). Esses objetos fetichizados provocam nos indivíduos um desejo de ser possuídos, mesmo quando falsificados. É
possível que esses nomes tenham sido apresentados por meio de imagens de livros em sala de aula, em revistas e na internet,
assinados como grifes que vêm da Europa e dos Estados Unidos e passam a ser vendidos em lojas de luxo mundo afora.
A constatação de que o mundo da moda é frequentado por poucos é reforçado na fala da colaboradora mais nova ao afirmar
que “essa imagem mostra que as roupas, a moda, só existe porque atrás dela existe o designer […] o profissional designer é
mais importante que a costureira” (Conversa com Bete realizada em 22/06/2017). Isso me faz refletir sobre o ensino de moda
e, em decorrência, sobre as nossas responsabilidades como docentes. É necessário equilibrar as nossas referências em sala
de aula, ampliar nossas referências, valorizar e respeitar os saberes e fazeres daqueles que trabalham no chão da fábrica.
A colaboradora Cida, colocando-se no lugar de um aluno, reproduz uma fala comum entre os discentes. A fala revela esse
distanciamento entre o “criador” e o “fazedor” e uma espécie de desprezo ou preconceito em relação ao segundo: “[…] mas tá
legal a ideia, não, não observa isso não professora, porque alguém vai fazer isso por mim, na empresa alguém vai fazer isso
para mim”. (Conversa com Cida realizada em 21/06/2017). Contextualizando a observação da colaboradora, “não observa isso
não professora”, um estudante apresenta uma ideia, criação e croqui de moda bem feitos, porém, a confecção da roupa é mal
feita, mal acabada e o aluno tem que refazer e remontar a roupa inúmeras vezes.
A camiseta da imagem 2 com o texto “Não sou tuas costureiras”, reforça o preconceito disfarçado de humor sobre as parceiras
de trabalho colaborativo na moda. Coloca a costureira no último lugar na cadeia produtiva. Hierarquicamente é quem menos
recebe, afastando assim quem cria de quem produz moda. É comum alunos de moda comentarem que não querem ser confundidos com costureiras, que designer não é costureiro e nem tem que costurar. As colaboradoras Bete e Carla concordam
que para formar um bom designer é necessário conhecer todo o processo de produção passando por disciplinas práticas. Mas
o tema recorrente nas falas das duas é o “dom” de ser designer ou costureira. Carla explica que “a separação entre designer
e costureira está na questão do dom de cada um. […] o designer tem o dom da criatividade e de transformar essa criatividade
e o processo criativo em uma arte, em um vestuário, acessório, enfim, em forma de artigo de moda” (Conversa realizada em
22/06/2017).
Ainda sobre o dom, a colaboradora Bete diz o seguinte: “Aprender a costurar não me fez costureira, infelizmente, queria ter
o dom de modelar e costurar” (Conversa realizada em 22/06/2017). Parte dos docentes ainda acredita que criatividade é um
“dom” e que os chamados grandes designers são gênios da criação, dotados de capacidades excepcionais que apontam os
caminhos da criatividade e inovação na moda. Desconsideram as equipes e trabalhos colaborativos de pesquisa, criação e
execução das coleções. Não podemos nos deixar contagiar pela imagem do gênio criador, do designer que a história colocou
em um patamar elevado e entronizou. Especialmente porque essas visões de mundo, quando trazidas para a sala de aula pelos
docentes, ajudam a cristalizar noções fetichizadas e auratizadas nos estudantes, reforçando esse ciclo que produz a separação entre alta moda e costura.
A partir das narrativas dessas colaboradoras compreendo como as salas de aula ainda transbordam fantasias sobre fazer
moda, criando alegorias de ser e viver em um mundo cheio de imagens de sucessos imaginários. Essa ideia de aprendizagem
mágica (dom) fica evidente na fala da professora Cida: “dentro do processo de educação a gente esbarra o tempo inteiro com
o aluno que quer desenhar, quer imaginar, mas na hora que coloca ele na prática da costura, da modelagem, ele acha que isso
aí é para alguém que já sabe, né? Que aprendeu de uma forma mágica até […] daí tenho que intervir, comentar que aquilo é com
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o tempo, que cada operação feita na máquina é um processo de aprendizagem como outro qualquer” (Conversa realizada em
21/06/2017).
O processo de aprendizagem por meio do hábito e da repetição, além de ser um incentivo para a prática da costura, é, paralelamente, uma forma de aprender a reconhecer a costureira como peça fundamental no processo de criação. Essa discussão
que faço a partir das falas das colaboradoras não visa limitar o debate sobre a relação entre costureiras e designers a um tipo
de fazer e pensar. Temos a responsabilidade de formar os profissionais da área, porém, criando e sabendo como realizar um
processo que esteja intensamente ligado àquilo que almejamos ver em nossas criações. Dizendo de outra maneira, criar moda
com as formas de ver nossa segunda pele.
3. QUANDO O ALUNO MONTA UMA PEÇA DE ROUPA, COMEÇA A VALORIZAR O TRABALHO DA COSTUREIRA…
A aproximação do criador com o fazedor de moda pode ser repensada por meio do estágio que acolhe o aluno na realidade do
mundo do trabalho. Nessa corrida de ensinar e aprender a ser designer, alunos e professores se veem num labirinto de slogans,
marcas, designers e referências distantes do mercado local que irá absorver a maioria dos estudantes. Venho convivendo com
esta preocupação desde a realização da minha dissertação de mestrado (FLORI, 2012, p. 46), na qual já apontava a importância do estágio para a percepção do designer no cenário local: “Vale ressaltar que o estágio produz e reconfigura identidades.
Nesse espaço, o estudante reflete sobre suas práticas e convicções, testemunha o presente profissional e projeta seu futuro
como sujeito de moda, criando imagens de si próprio e dos “outros”. Ao multiplicar perspectivas de aprender, o estágio também
mostra e ensina cenários adversos. Fantasias de glamour e fama podem ser questionadas, frustrações podem ser construídas
e outros sonhos talvez entrem em cena”.
Além do estágio interligar teorias e práticas, apontar os passos iniciais na vida do designer e evidenciar maneiras de conhecimento colaborativas, as disciplinas de modelagem e costura também desglamourizam a profissão. Os estágios e disciplinas
práticas nos fazem pensar sobre como os procedimentos realmente são, sem glamour, sem floreios e próximos ao cotidiano de
um profissional do designer de moda no mundo do trabalho. Cida comenta que “quando o aluno monta a peça dele, e fala para
outras pessoas que ele que fez, […] ele começa a valorizar o trabalho da costureira” (Conversa realizada em 21/06/2017). Os
alunos criadores mostram suas peças com orgulho e entusiasmo valorizando o fazer que antes era considerado uma atividade
“menor”, a ser desenvolvida por outras pessoas, as costureiras.
A moda como campo de experimentos pode reunir, articular de maneiras diferentes pedaços soltos de tecidos, conhecimento
e aprendizagem. Pode, também, costurar esse emaranhando de teorias e práticas reconfigurando modos de ser e viver como
designer/costureiro no mundo contemporâneo. Talvez essa rearticulação possa também ser revista por meio de narrativas de
vida de professores, suas histórias e formas de ensinar, construindo em sala de aula um conhecimento mais rizomático, não
linear e hierárquico como maneira alternativa de aprender a ser designer de moda. Outra história pode ser escrita sem excluir
as micronarrativas e as histórias de gente comum que contribui para a produção da moda, sem os modelos e códigos preestabelecidos nos manuais de pré-a-porter do ensino de moda.
Esse entrecruzamento de disciplinas práticas e teóricas semeia experiências estéticas e profissionais ao mesmo tempo em
que coloca o designer de moda no lugar do ‘outro’ que colabora com seu trabalho. Essas reflexões me instigam e acompanham
desde que finalizei o mestrado. Como professor de fotografia no curso de moda, comecei a propor aos alunos em 2013 que
produzissem vídeos em formato de entrevista para contar histórias de costureiras, profissionais de moda e egressos, refletindo
sobre como vivem e sobrevivem de moda no nosso estado. Junto com os alunos, no espaço de sala de aula, preparamos um
roteiro de perguntas que problematizam questões sobre design, moda, trabalho, vida e felicidade.
As histórias de vida desses profissionais entrevistados são apresentadas ao final de cada semestre. São vídeos de 8 minutos
que apresentam questões que servem como histórias/experiências educativas para todos nós professores e estudantes. A
cada vídeo, aprendemos com os personagens entrevistados que existe um desejo de criar e fazer junto. De acordo Chaud
(2012, p. 32), uma construção coletiva, uma poética compartilhada, ou seja, uma poética artística coletiva, onde o fazer artístico tem o propósito de troca, de estar junto, de disponibilizar para o outro, neste caso, desenvolvendo “costuras”, com o sentido
tanto de unir histórias e vivências quanto unir as peças das roupas confeccionadas.
Ao mesmo tempo entendo que a velocidade do tempo atual e seu impacto no mercado de trabalho colocam criadores e costureiras contra o relógio, impossibilitando esse diálogo poético. Essa aceleração nos processos de criação/produção atropela
nossas poéticas compartilhadas. “Aquele que teima em converter o conhecimento numa espécie de campeonato criativo”
(PRECIOSA, 2005) corre o risco de se perder no caminho e não conseguir inserção em um mercado amplo e de números grandiosos.
Considero relevantes as disciplinas práticas que os cursos propõem. A modelagem e a costura são disciplinas que ajudam
a entender aquilo que o empresário precisa para que o designer possa desenvolver uma maneira de como fazer. Portanto, o
caminho do meio ou, um caminho alternativo, me parece mais desejável. Vislumbro a possibilidade de um equilíbrio, ou seja,
uma formação que instigue as duas modalidades – teoria e prática – uma alternativa desejável para nos aproximarmos não
somente das questões do mercado, mas, também, das possibilidades que a formação em moda pode provocar e oferecer.
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RESUMO
Este artigo apresenta a narrativa de vida e o trabalho desenvolvido por três fazedores de cinema fora do eixo comercial e institucionalizado: Dona Maria José, do Porto, em Portugal, e os brasileiros Josafá Duarte, morador do município de Forquilha,
no estado do Ceará, e Martins Muniz, realizador de Goiânia, em Goiás. À margem dos vetores oficiais, os três apresentam em
sua filmografia elementos culturais específicos de suas realidades. O objetivo deste trabalho é apresentar uma reflexão sobre
estética e política como catalisadores em um eixo comum de realização. Suas formas de realização podem ser compreendidas
no âmbito do que pode ser definido no campo das Pedagogias Culturais.
Palavras-chave: cinema, pedagogias culturais, política, estética.
1. APRESENTAÇÃO
Sertão do Ceará.
Um militante de movimentos sociais, no sertão nordestino, vislumbra, na produção fílmica, a possibilidade de viabilizar seu
projeto político pedagógico, ao articular histórias que tratem de questões relevantes do ponto de vista do exercício da cidadania, em seus vários aspectos. E o faz de modo humorado, exercitando uma linguagem eficiente do ponto de vista da comunicação, junto a pessoas que não têm o hábito de frequentar salas de cinema – até mesmo porque na sua região não há salas de
cinema. Assim, os aspectos formais da linguagem, as narrativas, os modos como são contadas e como são veiculadas junto
ao seu público constituem estratégias políticas tanto do ponto de vista do exercício de realização fílmica, quanto das tomadas
de posição cidadã. Ao mesmo tempo, definem uma estética própria, que não se submete a modelos hegemônicos.
“Inda cheguei a fazer uma maquinazinha pequena – eu me lembro – de papelão, né? E consegui algumas fitas, né, que cortava
lá no Cine, e eu e passava em casa. Né?! Eu botava uma luz – essas luzes incandescentes – e passava na parede projetando o
filme. Aí eu gostava muito, eu gostei muito de cinema”. Josafá Duarte (2017)
No centro de Goiás.
Um artífice das artes de contar histórias, montar cenários, fazer animação, reúne uma trupe de amigos dispostos a colaborativamente realizar cinema. E, ao fazê-lo, pretendem aprender. O coletivo – que está longe de se assemelhar aos coletivos que
operam no âmbito da arte contemporânea – é flutuante, instável, mas capaz de agregar curiosos, especialistas, gentes apaixonadas pelo cinema, que embarcam nas aventuras de contar histórias sob a batuta do artífice. Fazem uma espécie de cinema
de guerrilha: sem recursos, sem infraestrutura, como quem se agarra ao pouco que resta para reafirmar seu lugar no mundo, e
resistir. Nada é mais político e subversivo do que a amizade, num contexto crescentemente competitivo, pautado pelo capital.
Emerge, desse cenário, uma estética que responde à resistência que se assenta na precariedade, ao grito de guerra que não se
submete à falta, ao projeto de um cinema-escola em devir.
“Fazemos um cinema de brincadeira, experimental, um cinema artesanal. Não tem nada de seriedade no nosso trabalho. Fazemos o nosso cinema sem compromisso com ninguém. Nós fazemos por fazer”. Martins Muniz (2017)
Em Portugal.
Uma mulher, mãe de família, cuida de casa, cuida dos filhos. Já trabalhou como doméstica cuidando da casa de outrem. Com
a vida mais estabilizada, cuida de uma venda de queijos, no centro da cidade, e viaja pelo interior, para adquirir os produtos
que disponibiliza aos fregueses. Depois de concluídas todas as jornadas diárias, nas noites, escreve histórias-roteiros, que
transforma em filmes, cujas gravações acontecem entre uma pausa e outra de suas quantas jornadas. Os filhos, já adultos, a
ajudam nas gravações, e na edição. Como é difícil para uma mulher rasgar espaços, entre as demandas a ela atribuídas, para
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contar suas próprias histórias no cinema, para dedicar-se a uma produção-desvio do que lhe esteja traçado. Mas ela não abre
mão do direito ao exercício criativo. Num campo da indústria cultural onde há um número muito reduzido de mulheres em
postos de liderança, o cinema, essa senhora se impõe, eventualmente advertindo atores e demais curiosos que acompanham
seu trabalho: “calem-se, que a realizadora está a falar!”. Sua produção marca um lugar político, o lugar da mulher, dona de casa,
que se faz ouvir. Esse lugar porta a natureza estética da insubordinação.
Eu nunca fui ao cinema! Ora, deu-me isso na cabeça, que eu gostava de fazer filmes! Fiquem calados, a realizadora está a falar,
vocês escutem! Maria José Silva (Maria José Silva realizadora, 2014)
São três trabalhos realizados em lugares distintos do ponto de vista geográfico, cultural, econômico, estético e político. Em
comum, partilham do inusitado na forma da realização, no perfil dos realizadores, e no modo de articulação desse fazer.
De que modo as noções de política e estética podem ser evocadas nesta discussão? Quais as noções de política e de estética
em pauta?
Afinal, que atributos estéticos podem ser qualificáveis como relevantes? Em que circunstâncias? É na tradição europeia, mais
especificamente na portuguesa, que se encontram os versos de Alberto Caeiro, um dos heterônomos de Fernando Pessoa, a
abordar a temática:
Uma flor acaso tem beleza?
Tem beleza acaso um fruto?
Não: têm cor e forma
E existência apenas.
A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe
Que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão.
Não significa nada.
Então por que digo eu das coisas: são belas?
Alberto Caeiro, O Guardador de Rebanhos (2006)
2. OS OUTROS FAZEDORES DE CINEMA
São muitos os quilômetros que constituem a distância entre os artistas multifacetados apresentados. Artistas?! Talvez a certeza possível de se trabalhar é a de que a noção de arte dominante passa ao largo de trabalhos como esses, e assemelhados.
Talvez a adjetivação artista não seja imprescindível para o aprofundamento das questões aqui propostas. A necessidade de
definir tal nominação atende mais às demandas dos que residem entre esses espaços de realização cinematográfica e os
espaços de exercício acadêmico, bem como do sistema da arte propriamente dito. Destarte, o desafio está em “ver/enxergar/
refletir” sobre a esfera política e estética que constitui as narrativas cinematográficas e de vida desses três artesãos, artífices,
senhores e senhora de suas narrativas.
Assim, a reflexão parte do elemento básico que faz confluir as obras de Dona Maria, Josafá Duarte e Martins Muniz, a saber:
a vontade de “fazer cinema” (Duarte, 2017; Muniz, 2017). Em cada qual, esse interesse em materializar narrativas cotidianas
em narrativas cinematográficas está sujeito às condições e espaços culturais às quais pertencem os cineastas. A urgência
de realização emerge do cotidiano ao mesmo tempo em que se distancia dos espaços hegemônicos de exibição e realização
cinematográfica.
O recorte espaço-temporal escolhido para análise do trabalho desses sujeitos, os outros fazedores de cinema (A. F. Martins,
2011), é definido pelos respectivos circuitos de atuação. Para além do espaço, a narrativa de vida, mesmo que breve, é incorporada a reflexão nesse texto já que não há como separar as suas narrativas cinematográficas de suas histórias e caminhos
trilhados.
Ao número 190 da Rua Santo Ildefonso, bem próxima à Igreja de Santo Ildefonso, no centro histórico da cidade, está localizada
a Queijaria Amaral, a mais antiga do Porto, fundada em 1928. Seu fundador foi um tio do senhor Sílvio da Costa, a quem loja foi
repassada no final dos anos 1960. Desde então, este assumiu a administração do estabelecimento, juntamente à sua esposa,
a Dona Maria José Silva. Na queijaria, além do queijo da Serra da Estrela, podem ser encontrados diversos produtos típicos da
região do Norte e das Beiras de Portugal: chouriços, mouras, alheiras, salpicão, mel, doces, bolos, vinhos, entre outras delícias.
Mas, além de todos esses itens, até há pouco tempo, outros produtos inusitados eram comercializados ali: filmes, discos e
livros de poesia, todos de autoria de Dona Maria José Silva, por alguns de seus conhecidos referida como a mulher dos sete
ofícios. Isto em razão das quantas responsabilidades pelas quais respondia, como mãe, dona de casa, responsável pela loja e
ainda atuando como realizadora de filmes, cantora, escritora, realizadora de eventos, entre outras atividades.
Realizou mais de uma dezena de filmes. Tratam-se de histórias de amor, que misturam humor com dramaticidade. Seus roteiros, também escritos por ela, tomam como referência sua própria vida e os relatos de fregueses da Queijaria.
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Assim, seus filmes têm a sua marca digital em vários níveis: assinava os roteiros, dirigia, atuava. Os primeiros trabalhos contaram com a ajuda do filho mais velho, para a operação da câmera e outras funções mais técnicas. Mais tarde, o filho mais novo
também assumiu essa função. A mais, contava, no elenco, com pessoas da família, e amigos.
Nascida no final dos anos 1930, numa família pobre, estudou apenas até o quarto ano. E já aos 14 anos começou a trabalhar
numa fábrica. Poucos anos depois, já casada, deixou a freguesia onde nascera, mudando-se para Lisboa, com o marido, onde
teve seus dois filhos. A mudança para o Porto deu-se quando o marido herdou a Queijaria.
Os custos de realização dos filmes eram arcados com festas que ela mesma organizava. É de se esperar, portanto, que os sets
de filmagem fossem improvisados, ocupando uma casa em sua quinta, bem como na própria Queijaria, muitas vezes. Ou seja:
histórias vividas, ou ouvidas de pessoas de suas relações, contadas em seus territórios familiares.
Além dos filmes, que lhe deram notoriedade em Portugal, publicou livros de poesia, compôs letras de música e gravou fitas
cassete e CD’s nos quais ela mesma interpreta suas composições, com voz vibrante, muito afinada, plena de carisma. Como
cantora, chegou a fazer muitas apresentações para públicos entusiasmados com sua atuação.
No filme Mulheres traídas [making of], de Miguel Marques (2007), ela ressalta seu esforço para responder por todas as exigências que recaem sobre si, como mulher, sem abrir mão de seu projeto maior, como poeta, cantora, mas principalmente como
realizadora de filmes. Seu desafio está em abrir espaços para assegurar o direito a esse exercício, em contextos avessos à
inserção da mulher. Ressalte-se o insipiente número de mulheres atuando à frente da produção de filmes na grande indústria
cinematográfica, bem como o pouco ou nenhum reconhecimento ao importante papel cumprido por algumas mulheres no
decurso da história do cinema. Um exemplo importante pode ser encontrado em Alice Guy-Blaché (Simon, 2009), que só mais
recentemente vem tendo seu trabalho reconhecido, apontado como pioneiro não só como produção feminina, mas no contexto
geral do cinema como linguagem e técnica.
O agricultor Josafá Ferreira Duarte narra sua paixão, que vem desde a infância, pelo cinema. Aos 57 anos, o morador de Salgado dos Mendes, distrito rural de Forquilha, cidadezinha localizada na zona norte do estado do Ceará, no Brasil, faz filmes. Ele
diz: “eu vou fazer o cinema porque eu vou questionar, e mais gente vai ver o que eu tô questionando, sobre a questão política,
né?! Aí nós começamos, então, a fazer. […] E eu comecei a mostrar as falcatruas que os políticos faziam…” (Duarte, 2017).
Forquilha não tem salas de cinema. As memórias resgatadas por Josafá remontam às suas meninices em Sobral, cidade
vizinha a Forquilha, onde morou durante parte da infância. Lá, frequentou o Cine Alvorada e o Cine Rangel entre 1968 e 1977.
Ele explica: “eu tinha que ter um realzinho, um cruzeiro, né, pra mim assistir o filme” (Duarte, 2017). Depois, mudou-se com a
família para Fortaleza, capital do Ceará, onde seus pais foram batalhar por emprego (Duarte, 2017).
Como acontece com a maioria dos migrantes, a família de Josafá foi viver em uma comunidade pobre: a Baixa da Jumenta,
encravada no bairro da Parangaba. Entre 1977 e 1997, período em que viveu em Fortaleza, Josafá militou em movimentos
sociais. O contato com a realidade de sua localidade revelou ao agora líder comunitário Josafá Duarte que havia famílias que
viviam em condições subumanas, mergulhadas na miséria.
Foi quando, com o apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Josafá cadastrou 40 famílias com a intenção de inseri-las no Programa Nacional de Reforma Agrária. Encontrou, no município de Pentecoste – a 80 km de Fortaleza
– a fazenda Lagoa Grande, de 1.600 hectares, com perfil de desapropriação definido pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra). O latifúndio improdutivo foi ocupado pelo grupo do líder forquilhense. Porém, ameaças de morte
perpetradas por ex-capatazes da fazenda fizeram com que ele decidisse retornar a Salgado dos Mendes, terra em que nasceu.
Era o ano de 2002. Estava casado com Noélia Duarte e era pai de dois filhos.
Diante dos desmandos dos políticos locais Josafá retomou a militância em 2006. Assim, decidiu fazer cinema com o objetivo
de conscientizar a população. Com o tempo, o cineasta de Salgado dos Mendes foi conquistando conhecimento acerca dos
mecanismos de produção e das tecnologias necessárias para gravar, editar e postar filmes na Internet.
A urgência em gravar e as limitações técnicas permitem que negligencie alguns detalhes, como continuidade, alguns movimentos de câmera e iluminação. Em 2017 já possui 25 filmes em seu currículo. Josafá milita na/pela realização do que ele define como “Cinema Popular” (Duarte, 2013b, 2016, 2017). Seus filmes são, majoritariamente, constituídos pelo gênero comédia
regional, com temas de questionamento social.
O grupo que trabalha com Josafá compõe o Cinecordel, misto de coletivo de cinema, e de produtora informal. No blog Forquilha
Cinecordel (Roger, 2013) – que não é atualizado desde maio de 2015 – criado por um colaborador para divulgar a produção de
Josafá, a palavra Cinecordel aparece escrita de várias formas: Cinecordel (a forma mais repetida), CineCordel e Cine Cordel.
Os roteiros – esboços feitos a caneta em uma folha avulsa – surgem a partir dos títulos dos filmes, que por sua vez sofrem
influência da literatura de cordel: “Então, eu descrevo o tema, e depois do nome eu escrevo a história. Comigo funciona assim:
A sogra e o lobisomem (Duarte, 2013a)… Primeiro eu pensei na sogra e o lobisomem… ah, eu vou criar a história. […] Antes do
menino nascer eu já boto o nome” (Duarte, 2013b).
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O cordel, aqui, é definido sob dois prismas: “a) literatura popular, em geral apresentada em livretos e brochuras de impressão
barata, vendidos em feiras, mercados e bancas de jornais, onde ficam expostos em cordéis; cordel; b) livreto ou outro tipo de
material impresso que contém as obras dessa modalidade de literatura” (“Literatura”, [s.d.]). De origem portuguesa, a literatura
de cordel é muito presente em certas localidades da Região Nordeste do Brasil.
A inspiração dos personagens dos filmes de Josafá está na cultura de sua comunidade, tipos populares também presentes na
literatura de cordel: “do trabalhador rural, do homem que trabalha na roça, da mulher que faz chapéu, do reisado, do cantador,
entendeu, do caba que compra e não paga, né, do caba que é traído pela mulher, entendeu, os apelidos, essas coisas da minha
terra” (Duarte, 2013b).
O cinema de Josafá absorve temáticas populares expressas na literatura de cordel e, em contrapartida, as histórias transformam-se em cordéis. “[…] eu também tenho um projeto de todo o filme meu fazer um cordel, né?! Eu já fiz “A sogra e o lobisomem” […] Já fiz também […] “O homem que queria enganar a morte”. […] Aí, a minha ideia é a seguinte: que cada filme que fizer
eu faria o cordel” (Duarte, 2017). Em seguida, Josafá revela um desejo: sair pelo Ceará com sua família, parando em pequenas
cidades, para vender seus filmes e seus cordéis.
Entre filmes, política e cordéis, Josafá constrói sua história com a intenção de modificar a história de sua comunidade. O “ato
de fazer” é mais importante que o “saber” ou “ter como” fazer. Diz ele: “Cinecordel é aquele cinema feito sem a formação acadêmica. É aquele filme feito como nós, feito por popular, né?! […] É o cinema que você faz sem saber fazer. Então, esse que é o
cordel. […] porque é o cine popular. É o cinema sem aquela coisa formal, né?! […] O importante é você fazer as pessoas rir, ou
você fazer as pessoas pensar. Entendeu?” (Duarte, 2017).
O conjunto de experiências que constituem a jornada de vida de Martins Muniz se assemelha à estrutura de uma narrativa
clássica ocidental pensada por Aristóteles (2015). Em 1958, aos dez anos de idade, após uma sessão do filme norte-americano
Da Terra Nascem os Homens (1958) em um cinema de Goiânia, decidiu que viveria para e pelo cinema. O conflito da narrativa
cotidiana começou quando Muniz, de família pobre e ainda criança, teve que realizar a escolha entre a escola formal ou o ofício
de se envolver com imagens em movimento. O trabalho dignificava o homem e matava a fome.
Devido à natureza e a forma de adesão aos trabalhos no decorrer da vida, Muniz não consegue traçar uma linha fidedigna de
sua trajetória para “aprender a fazer cinema” (Muniz, 2016). Entretanto, registros fotográficos, fílmicos, maquinarias e peças
cenográficas constituem um acervo de memória que permite conceber uma linha cronológica a medida que ele se envolvia
com atividades ligadas direta ou indiretamente com a realização cinematográfica. “É necessário observar as imagens antes de
fazê-las” (Muniz, 2016), reflete o artífice. O seu primeiro trabalho: projecionista.
Para o cineasta goiano, esse período foi marcado pela dificuldade no processo de aprendizagem, já que não havia escolas
formais para o ensino da sétima arte. E mesmo que existissem, sempre restou a dúvida que se um menino pobre, interiorano,
sem formação escolar básica conseguiria ter acesso a esses espaços. Muniz afirma categoricamente que “[…] não era possível
estudar cinema em uma escola, pois não havia escola de cinema em Goiás. O jeito era se aproximar de pessoas que trabalhavam com isso. Ficar no pé delas e aprender o máximo de coisas que elas poderiam ensinar. Eu enchi o saco de muita gente”.
(Muniz, 2016)
Nesse sentido, restava a Muniz substituir os projecionistas que estariam ausentes ou de férias nas salas de projeção em
Goiânia. Ele trabalhou nos principais cinemas da cidade, incluindo Cine Ouro, Cine Capri, Cine Campinas e Cine Goiânia. Com
o tempo adquiriu habilidades que o permitiu assumir efetivamente o cargo de operador de cinema, outra nomenclatura para
projecionista, e assim se fixar nesses locais como o funcionário principal.
Uma das funções dos projecionistas, além da projeção em si, é montar a fita fílmica antes de utilizá-la na máquina de projeção.
Essa atividade permitiu a aquisição de algumas experiências que o lançariam para outra esfera de atuação no cinema, sem
ter consciência de que era um dos processos básicos da realização cinematográfica. Muniz começou a realizar a montagem
de filmes.
Os rolos de película possuíam uma determinada dimensão máxima em extensão da fita métrica. Essa limitação era condicionada pela capacidade técnica das câmeras em acondicionar adequadamente uma certa quantidade de fotogramas para a
filmagem. O tempo do filme era indicado pela metragem da fita fílmica. Quando esse material chegava finalizado às salas de
cinema, exigia do operador de projeção uma específica habilidade manual para montar os filmes.
Os filmes eram armazenados em caixas e separados por rolos de película. O profissional responsável deveria “colar” as fitas
com a finalidade de dar sentido à ordem da narrativa. Os métodos utilizados por Muniz para unir a película fotográfica remontam às técnicas utilizadas por George Méliès no clássico cinematográfico Viagem à Lua (Méliès, 1902). A sequência da
narrativa e em conseguinte a estruturação de seu sentido, depende da forma em que são “encaixadas” as imagens. Muniz
relembra que, “[…] o filme chegava em várias caixas, enrolado em papel e até jornal. Nós tínhamos a indicação da sequência,
mas poderíamos montar o filme do jeito que queríamos. Na época, a cola para isso (emendar uma tira fílmica a outra) era muito
cara, então preparávamos nossa cola à base de acetona. No fim dava certo”. (Muniz, 2016)
Após ter certeza que o trabalho enquanto projecionista não lhe acrescentaria mais conhecimento no processo de realização
cinematográfica, Muniz resolveu se dedicar à atividade de captura de imagens por meio da fotografia. Para isso, começou a
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se relacionar com os fotógrafos ambulantes espalhados por Goiânia, os lambe-lambe, com a intenção de aprender o ofício.
Dessa forma, ele pôde aprender as técnicas básicas relacionadas ao processo fotográfico como construção do plano imagético, realização de enquadramento e trabalho com a luz. Ele também iniciou um trabalho com os processos químicos típicos da
ampliação e revelação do material fotográfico utilizado na época.
O trabalho que conclui a caminhada de Muniz no processo de aprender a “fazer cinema” (Muniz, 2016) perpassa pela experiência com imagens em movimento na condição de animação quadro a quadro. Ele trabalhou em algumas empresas do ramo
de publicidade em Goiânia, podendo assim, experimentar a construção de narrativas cinematográficas utilizando as peças
publicitárias como “produtos de testes” para a linguagem do cinema.
Em 1999, na ânsia de realizar cinema no Estado de Goiás, Muniz articula um grupo de técnicos e atores de cinema para
inscrever um filme (Satler, 2016, p. 180) ”number-of-pages”:”265”, ”genre”:”Tese”, ”source”:”repositorio.bc.ufg.br”, ”eventplace”:”Goiânia”, ”abstract”:”The present research analyses a web of relationships involving my teaching \npractice on audiovisual in higher education, the students’ learning in this \ncontext and some experiments at movie sets of Sistema CooperAÇÃO
– \nAmigos do Cinema and at workshops of Correspondências, the later a \nmultimedia project by Garapa. Thereby, this inquiry
is oriented by the \nquestion: how join ethical and cultural knowlegdes with technical and \nprofessional practices in my
teaching action on audiovisual field? The \nresearch aimed to articulate ethics and cultural knowlegdes with technical and \
nprofessional practices in my teaching action with movies, considering the \nscenario which involves higher education where I
act. And, it specifically \naimed: to reflect on my teaching action with movies, searching theories and \nmethods to understand
this activity, concerning its scope and limits; to \ndevelop a process of research-action on my teaching contexts by means of
\ncyclical investigating, acting and thinking in collaboration with the students; \nand finally, to quest audiovisual know-how
at Sistema CooperAÇÃO and \nGarapa in order to articulate it with my teaching practice. In this sense, this \nresearch has become formative firstly for myself because as a teacherresearcher \nI think about my teaching activity, reflecting on a series of
\ninquietudes I lived in my path. However, it has also become formative for the \nstudents and Pezinho de Jatobá Project participants with whom I developed \nthe first part of the field research, which happened in two NL’s disciplines \n(“free nucleus”
no I Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental – FICA (Estado de Goiás, 1999). Essa articulação permitiu a criação
do grupo Sistema CooperAÇÃO Amigos do Cinema (2011) estrutura utilizada pelo cineasta para seus processos de realização
cinematográfica que conta com mais de 20 filmes em seu acervo fílmico.
Os três realizadores reportados neste trabalho enfrentam circunstâncias pouco favoráveis à sua produção cinematográfica,
e à sua inserção nos circuitos hegemônicos. As estratégias adotadas por eles, cada qual em seu contexto e tempo, para lidar
com as adversidades estabelecem embates sem os quais não seria possível assegurar seus processos de criação e veiculação
das narrativas audiovisuais produzidas. Produzir arte, fazer cinema é sempre muito difícil, pode-se dizer. Ora, se, no âmbito
do sistema das artes, ou nos circuitos de produção audiovisual, essas são atividades por si só desafiadoras, para pessoas que
tampouco têm inserção nesses circuitos, e também têm baixa escolarização, os desafios agrandam-se sobremaneira. De toda
sorte, a questão não está nas dimensões das dificuldades, mas nas assimetrias nas relações de poder que obstruem ou asseguram o direito de expressar-se, na esfera pública. Em seus projetos, fazendo uso de recursos técnicos disponíveis, cada qual
destes realizadores compartilha suas visões de mundo com seus pares, e demais membros da comunidade.
Para Arendt (1998), liberdade e ação política são sinônimas. A liberdade existe na pluralidade das manifestações humanas, e
as pessoas só são livres quando são capazes de ação. Por outro lado, a ação política só pode ser entendida como liberdade
desde que não seja instrumentalizada, colocada a serviço de interesses outros, com vistas a resultados, como nos processos
produtivos. A ação política implica negociação, reflexão, expressão entre os demais, na esfera pública. É nesses termos que
as ações desenvolvidas por Martins Muniz, Josafá Ferreira Duarte e Maria José Silva têm uma dimensão política: por responderem a um projeto que reivindica o direito à manifestação de seus pontos de vista, por meio do cinema, trazendo-os à esfera
pública, sem se sujeitar às condições adversas, ou aos protocolos excludentes.
Considerando-se que a palavra política tem origem no termo grego polis, onde os homens livres se reuniam para discutir suas
ideias, negociar seus pontos de vista, a ação de Dona Maria José Silva é duplamente política, na medida em que leva sua voz
feminina, e suas narrativas, a esse território hegemonicamente masculino.
Esse projeto político, no âmbito da realização fílmica, reverbera em aspectos formais que implicam em certas maneiras de
operar com a percepção, de impactar os sentidos. Nesses termos, é preciso também alargar os conjuntos normativos do que se
possa entender como o belo, no campo artístico, que inclui o cinema. Flusser (1971) argumenta que a arte é possível quando as
experiências do artista transbordam, transpassam os modelos pré-existentes, de modo que ele precisa inventar outras referências para viabilizar seus projetos. Nesse sentido, os modelos que pautam as experiências humanas, culturalmente ancoradas,
são modelos estéticos. Enquanto tal, devem ser problematizados, e transbordados pelos projetos artísticos. Esta posição é
também política. E é isto o que fazem, cada qual em seu tempo e espaço, os protagonistas de que trata esta comunicação.
Martins Muniz opera num embate com as estruturas hierárquicas dentro do próprio campo do cinema, desafiando os protocolos hegemônicos de realização e circulação cinematográfica. Por assim dizer, trabalha no avesso, revelando as estruturas que
compõem a ludicidade e a arbitrariedade das narrativas. Dona Maria José Silva conta histórias de amor, de traição, de sonhos,
todas assentadas nas malhas das relações sociais mais nucleares, particularmente familiares. Em sua condição de cineasta
mulher, ela força a abertura de espaços na relação de domínio masculino, sem sujeitar-se a suas regras e preceitos. Josafá
Ferreira Duarte vislumbra no cinema o potencial para articular discursos com potência para problematizar questões sociais
importantes, caras às suas próprias experiências como cidadão ativo e crítico. Como sujeito político. Um pouco mais além, ele
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explicita de modo mais enfático a dimensão pedagógica da experiência com o cinema, e também a natureza política implícita
nessa pedagogia.
Seguindo nessa direção, o político e o estético entrecruzam-se em um projeto pedagógico inserido nas malhas próprias da cultura, que independe da instituição escolar formal, mas estende-se às práticas culturais, e à vida em comunidade. Se o cinema
pode ser pensado como um dos dispositivos por meio do qual aprendizagens diversas são propiciadas, então é possível afirmar
que se oportunizam, nele, estratégias de uma pedagogia cultural. No caso específico destes três realizadores, os processos
de aprender e ensinar comparecem como basilares de seus projetos. Assim, a pedagogia cultural pode ser pensada enquanto
formação de uma discursividade em vista do que os artistas consideram o que seja o cinema, como relacionam-se com ele, e
como, a partir dele, estabelecem suas relações com o meio em que atuam.
3. PROVISORIAMENTE, A TÍTULO DE CONCLUSÃO
São muitos os quilômetros que constituem a distância entre os artistas multifacetados apresentados. Com esta frase começamos
o tópico anterior, e a estendemos às nossas considerações finais. Porque, se há enorme espaço separando estes fazedores de
cinema, há laços que os aproximam. Uma forma de manifestação de linguagem, como o cinema, institui autênticas formas de
representações simbólicas que surgem como novos paradigmas complexos. Fenômeno da modernidade no século XX, o cinema populariza-se como elemento da cultura. Autores como Jameson (1997) e Hall (1997) destacam a centralidade da cultura,
sua expansão, bem como tudo o que está associado a ela.
No contexto contemporâneo, a cultura aparece como elemento catalizador de narrativas: “Como uma forma de capital político,
a cultura também ganha espaço como meio de produção, circulação e divulgação de informações, ideias, imagens e artefatos
capazes de influenciar e transformar as práticas sociais e institucionais redesenhando nossa noção de futuro” (R. Martins
& Tourinho, 2014, p. 11). Neste sentido, o cinema reconfigura as formas como nos relacionamos com o mundo, a política, a
educação, e também conosco. Dona Maria, Josafá Duarte e Martins Muniz encontraram no cinema um campo de (in)formação.
Inseridos no domínio da cultura, vislumbraram a sua experiência singular, como nos ensina Dewey (2010) pelos atos de ver e de
fazer filmes. O filósofo estadunidense nos revela que estas experiências “em sua significação final […] são intelectuais. Mas, em
sua ocorrência efetiva, também foram emocionais; tiveram um propósito e foram volitivas” (Dewey, 2010, p. 112) ressaltando
que as experiências singulares não são o produto desses traços. São, antes, fluxos de ideias em desenvolvimento. Dewey explica a experiência singular como sendo aquela estabelecida na relação entre “eu” e o “mundo” (Dewey, 2010).
O aprendizado do ato de fazer filmes, bem como as aprendizagens compartilhadas no momento de exibi-los, apontam para
o que pode ser definido como um campo pedagógico, em que imbricam os sentidos do olhar, escutar, mover-se, onde se manifestam as subjetividades. Um campo que pode ser definido como o da pedagogia cultural (R. Martins & Tourinho, 2014). A
ação desses artífices pode ser caracterizada enquanto uma tradução no contexto dessas pedagogias culturais, demarcando o
espaço de suas respectivas atuações no mundo. É a maneira como eles acessam e constroem as condições para transformar
as narrativas do cotidiano, o próprio cotidiano, seu mundo, afinal.
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RESUMO
Este texto tem como objetivo explorar o potencial educativo da arte contemporânea a partir de três vivências artísticas com
crianças da educação infantil e séries iniciais em instituições formais de ensino. As propostas educacionais desenvolvidas em
espaços expositivos alternativos articulam-se a partir de produções artísticas locais, tendo o caráter narrativo e interpretativo
no que tange à compreensão crítica e reflexiva do campo da visualidade e seus desdobramentos no âmbito da aprendizagem.
Assim sendo, tem como finalidade ampliar e aprofundar o contato do público com exposições artísticas e, sobretudo, oportunizar formação de interlocutores no campo das artes visuais. Para tanto, tecemos estratégias didáticas de cunho experimental e
itinerante, visando promover práticas de interação com as obras a partir da cultura visual, dialogando a partir de conhecimentos prévios, abordando aspectos relevantes ao campo da experimentação e processos de subjetivação.
Palavras-chave: arte contemporânea, interação social, cultura visual.
1. INTRODUÇÃO
Concebemos as produções artísticas como artefatos educativos, pois movimentam o pensamento e estimulam múltiplas elaborações mediante práticas de sentido e significação com as quais nos relacionamos cotidianamente. Nos aproximamos
da arte como artefato que incita o pensar, pois, diz respeito às percepções que envolvem a memória, àquilo que permanece
como referencial anterior e que em relação com as novas conexões pode reconfigurar-se, estabelecendo outras/múltiplas
vinculações. Além disso, nos envolve intimamente ao estabelecer relações com aspectos que nos afetam a partir dos distintos
imaginários que guardamos.
Como dispositivo educativo a partir das artes (isento de um caráter prescritivo), propomos, portanto, ações subsidiadas por
cinco eixos centrais: 1) observar e estabelecer relações com conhecimentos prévios; 2) interagir e imaginar com o campo da
representação do que está sendo apresentado; 3) dialogar a partir das diferentes percepções a fim de sistematizar pontos
de contato e pontos de discrepância; 4) produzir a partir do que a experiência possibilita pensar e aprender; e por último, (5)
refletir sobre o que podemos elaborar a partir das imagens produzidas - ou seja, o que reverbera a experiência. Logo, investigar
como esta experimentação poderia configurar-se educativa ao explorar como são (con)formados estes espaços de diálogo
transitório e efêmero existente a partir das exposições temporárias.
Além da provocação forjada pela curiosidade diante dos artefatos apresentados, as mostras pretendem, de modo geral, desnaturalizar a visão da arte como apreensão técnica e/ou ilustrativa, deslocando-se pelas vias da concepção inventiva, autoral,
autônoma e subjetiva. Igualmente, deslocar as produções artísticas do status sagrado do lugar da contemplação para espaços
dialógicos e de experimentação. Para tanto, propomos estratégias peculiares a cada visitação/ mediação/exposição, no intuito
de contemplar os distintos públicos, bem como as múltiplas possibilidades de interação com/a partir das artes visuais.
Tendo em vista a carência de disciplinas para formação de agentes culturais e/ou mediadores para atuar em espaços expositivos na região, percebeu-se a necessidade de desenvolver projetos em que a experiência de organizar, problematizar e mediar
exposições de arte fossem parte dos processos formativos no curso de artes visuais da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM). Neste sentido, antecipamos que não consiste em uma metodologia a ser seguida passo a passo, pois propõe abertura
à multiplicidade, requerendo especial atenção ao movimento dos grupos, ao que reverbera nos sujeitos envolvidos a partir do
contato com as manifestações artísticas em cada contexto, ou seja, por caminhos e metodologias em processo.
Deste modo, nesta escrita faremos uso de três experimentações como ponto de partida para pensar as possibilidades educativas das artes. Em forma de relato, abordaremos as exposições realizadas em distintas circunstâncias e lugares: uma exposição individual proposta em dois espaços formais de ensino e uma exposição itinerante coletiva em espaço aberto, improvisado.
2. ESPAÇOS EXPOSITIVOS E MEDIAÇÃO EDUCATIVA
Segundo HELGUERA (2011: 36), os procedimentos e a educação em museus necessitam evolucionar necessariamente junto
à arte que se produz, pois a disposição e interesse dos novos públicos configuram e reclamam um caráter diferenciado das
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concepções contemplativas, apenas. Decorrente das inúmeras transformações presentes na cultura contemporânea – de consumo exacerbado e apelo à culturas das imagens – são recorrentes as intervenções de profissionais do campo artístico haja
visto a complexidade, bem como ampla variedade de proposições que exigem posicionamentos diferenciados – em alguns
casos, conhecimentos técnicos específicos para uma compreensão mais aprofundada do que propõe seu autor/autora. A partir
disso, pensamos na primeira ação de mediação que compõe esta escrita.
Esta primeira experiência educativa originou-se a partir da exposição “A (Trans)Lucidez da Arte: (Des)Tino Humano”, realizada
em um espaço expositivo formal: a Sala de Exposições Cláudio Carriconde1, desdobrando-se em variadas etapas e experimentações. Além das visitas guiadas e provocações dialógicas durante o encontro com as obras expostas (cerca de 20 desenhos2)
foram propostas oficinas de experimentação material, conversa com artista e, deslocamentos pelos espaços/ateliês que compõem as dependências do curso de formação em artes da Universidade3. Não apenas a materialidade das obras, mas também
os ambientes repletos de objetos propícios ao fazer artístico e inventivo, apresentava aos visitantes valiosa aproximação com
experiências e ambientes que para eles era inusitado.
1. Fonte: acervo pessoal, 2016. Visita à exposição A (Trans)Lucidez da Arte: (Des)Tino Humano. Sala de Exposições Cláudio Carriconde, Centro de Artes e Letras da UFSM. Após a visitação, oficina de desenho em papel vegetal.

Posteriormente, a exposição foi reconfigurada, deslocando-se para uma escola, ocupando o espaço da instituição, configurando-se dispositivo pedagógico à toda comunidade educativa. Alterando o nome para “A Translucidez do Corpo” foi pensada
e articulada de forma que pudesse desvincular-se da concepção de obra legitimada pelo espaço expositivo formal, podendo
habitar a escola, lugar de acesso cotidiano, de fluxo contínuo. As obras expostas no Salão de Atos, funcionou como espaço
aberto às distintas faixas etárias e interesses. Levando em consideração o tema proposto pelas obras (estudos anatômicos do
corpo humano por meio de interpretações poéticas de órgãos, fragmentos de membros, ossos, vísceras) percebeu-se que em
diferentes momentos, docentes de outros campos (sobretudo das ciências, da pedagogia, da filosofia e sociologia) fizeram uso
destas como problematizadoras em suas aulas.
2. Fonte: acervo pessoal, 2017. Visita à exposição A Translucidez do Corpo. Salão de Atos do Colégio Marista Santa Maria.

O planejamento pensado e configurado para a montagem da exposição foi tão flexível quanto a abordagem de mediação dela.
Não foi tido como algo estático, fechado, pelo contrário, foi flexível e aberto a mudanças do início ao fim, tendo em vista que a
infância altera os rumos, interroga e nem sempre aceita a previsibilidade. E foi o que aconteceu durante as visitas mediadas:
1. Sala de Exposições, Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, RS, Brasil.
2. Desenhos realizados com ponta seca sobre papel vegetal, suspensos em fios de nylon e dispostos afastados das paredes da sala, possibilitando deslocamentos ao seu redor, favorecendo a percepção dos efeitos da luz e sombra sob as texturas inferidas pela grafia.
3. Ateliês variados (cerâmica, pintura, escultura, gravura, desenho, serigrafia, estamparia)
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experimentamos, invertemos a ordem das ações, adaptamos ao tempo de concentração dos pequenos, conversamos e exploramos o que foi possível em grupos, ou individualmente, para que posteriormente pudéssemos conversar sobre os elementos
apreendidos nas obras. Em decorrência, com a possibilidade de caráter interdisciplinar, foi possível envolver práticas de visualização de células no microscópio no laboratório de ciências da escola, com a participação da professora da área, proposta que
desenvolveu-se em inúmeras relações entre as células observadas e a interpretação a partir destas nos desenhos da exposição
visitada, contemplando as possibilidades da criação em arte a partir da subjetividade de quem cria. Posteriormente, foram
feitas experimentações com a gravura em isopor desenvolvidas na sala de Artes da escola, em conjunto com as professoras
colaboradoras, observando e construindo alternativas de criação na linguagem do desenho em conjunto das descobertas da
isogravura.
3. Fonte: acervo pessoal, 2016. Laboratório de Biologia e Ateliê de Artes Visuais - Colégio Marista Santa Maria

Pensando em uma mediação rizomática, ou seja, num sistema de relações que se irradiam entre o objeto e quem aprende,
constrói-se uma aprendizagem que não é passiva, nem fixa, mas que é ativa, flexível e propositaria (Martins, 2005: 54-55). À
luz da perspectiva educativa dos estudos da cultura visual, podemos dizer que a exposição de arte mobiliza formas de compreensão ao estabelecer atravessamentos que envolvem não apenas conhecimentos da linguagem em questão mas, sobretudo,
articulação de conceitos e imagens previamente apreendidas, configurando-se no plano sensorial, sonoro e visual da ação que
se materializa em seu tempo de realização, a partir de um entre com sucessivas aproximações e/ou deslocamentos íntimos. Isto
é, ao encontro das ideias de Paulo KNAUSS (2008: 155) “em diálogo com a materialidade e ressonâncias do imaginário” que
se constrói a partir destas conexões.
Portanto, articular as distintas produções artísticas contemporâneas de modo relacional, afetivo, múltiplo, em devir, algo que
não está pronto, onde existem infinitas probabilidades de aproximação e diálogo, configura-se nosso propósito. Igualmente,
nos impulsiona a refletir sobre o que podemos aprender com/a partir das imagens produzidas pela arte e como as experiências
de aprender podem ser potencializadas a partir dos espaços expositivos, isto é, investigar como o contato com as obras pode
configurar-se educativo na formação cognitiva nos variados segmentos.
Ao estabelecer diálogos e parcerias com escolas do nosso entorno social e demais espaços educacionais, bem como a inserção dos acadêmicos do curso de licenciatura em artes visuais nas escolas de Educação Básica, é possível contemplar ações
que primam pela melhoria da produção do conhecimento das professoras que já atuam na escola e igualmente dos acadêmicos em processo de formação inicial na docência. Não apenas contribuições a respeito do que estaria sendo apresentado, mas
também a partir do que pode ser elaborado em decorrência das vivências, percepções e conexões individuais desencadeadas
pelo contato com a arte. Foi, portanto, a partir destas percepções iniciais que multiplicamos as experiências e articulamos
desdobramentos – como é o caso do Projeto de Exposições Itinerantes “Art in Bag” – para dar segmento às demandas identificadas ao longo do projeto e desta escrita.
3. A POTÊNCIA EDUCATIVA NA MEDIAÇÃO EM ARTE
Tendo em vista que as obras artísticas carregam particularidades específicas de sua natureza visual/afetiva, a ideia é pensar
que as artes não poderiam ser conjecturadas dentro de uma única estrutura linguística/perceptiva à qual nos vinculamos em
nossos contextos culturais, geográficos e temporais, pois amplia os campos da percepção abrindo-se mais para a experimentação subjetiva, do que a uma compreensão formal de significação previamente apreendida. Da mesma forma, discursivamente constitui-se potencia simbólica, recheada de elementos oriundos de imaginários coletivos os quais ancoramos nossas
percepções mais íntimas, assim como os imaginários produzidos pelas culturas.
Quando desenvolvemos projetos de mediação em espaços expositivos (sejam estes institucionalizados ou não), tecemos
estratégias para receber o publico e promover interações com as obras, além de desencadear processos de subjetivação.
Durante a intervenção, buscamos falar não apenas sobre o que vemos, mas também a partir daquilo que não se vê, permeando
vivencias atreladas às memórias, percepções e conexões individuais. É a partir das experiências individuais que multiplicamos
as experiências sensíveis e cognitivas compartilhadas pelas obras. Como articuladores ou articuladoras destes momentos de
encontro, almejamos potencializar os saberes artísticos que impregnam as produções, para que estes sejam envolvidos pelas
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elaborações conceituais próprias que cada sujeito aporta. Esta ação é focada no diálogo e na troca com o público estimulando
o compartilhamento de pontos de vista e percepções, é uma prática educativa que privilegia a troca de saberes e a construção
de significados através de experimentações subjetivas que constroem significados. A mediação busca estabelecer nexos e
sustentar determinados conflitos para que o público faça sua ressignificação e produza seu conhecimento e interpretação
(Gama, 2013: 37).
Nesse contexto, pela dificuldade de produzir experiências a partir dessas práticas culturais, tanto artistas como professores
de arte em formação demonstram suas preocupações diante do espaço expositivo, das relações com seu entorno e os processos de subjetivação que decorrem delas. No que tange à produção contemporânea em arte, cada vez mais necessitamos de
elementos que potencializem processos de interação e construção de significados, uma vez que nem sempre estamos familiarizados com uma produção que permeia o inusitado, o diferente. É comum nos depararmos com discursos ainda modernos
e/ou tradicionais que impedem aproximações com a produção atual no campo das artes visuais. Isso decorre de inúmeros
fatores, dentre os quais, destacamos a carência de experiências estéticas no âmbito escolar desvinculadas do simples fazer
como destreza técnica; a falta de espaços expositivos que propiciem vivências significativas no campo das artes, assim como
políticas públicas de fomento e formação.
Por isso, precisamos ter em mente o que estamos trazendo para mediação educativa/artística: se trata da arte produzida na
contemporaneidade, que dialoga com os objetivos e ideais da mesma. Na contemporaneidade, não é novidade que a cultura
esteja baseada no consumo exacerbado e, sobretudo, no consumo de imagens oriundas das mais variadas fontes. Este apelo
às culturas da imagem, promovem a superficialidade da elaboração simbólica e, consequentemente, da produção de conhecimento. Desta forma, cada vez mais os espaços expositivos (muitas vezes inseridos em shopping centers), produzem maneiras
de ver imagens de forma fugaz, resultando incompreensíveis e/ou descartáveis formas de experiência sem mesmo ver suas
possibilidades de entendimento. Nas palavras de Helguera (2011: 47)
“uma vez que os espaços culturais como os museus costumam ser também espaços turísticos, o papel do mediador se confunde frequentemente com o de guia turístico – um ofício essencialmente de prestações de serviço que trata o espectador como
cliente e não como interlocutor; fornecendo dados e, por momentos, divertindo e animando”. (Helguera, 2011: 7)
Pensando assim, é importante lembrar que além de não se tratar de um passeio, também não se trata de uma “visita guiada”,
caracterizada por um roteiro delimitado que pressupõe um público que não sabe, a mediação educativa parte da ideia de que o
público, independentemente de sua idade, também sabe, também produz relações e conhecimentos a partir do que vê.
Quando falamos do que se vê, estamos ampliando a palavra para o sentido de “entorno”, este, relacionado à escola ou espaços
que se circula. Este entorno, entendemos tanto uma exposição, quanto uma projeção cinematográfica, um debate articulado a
partir de alguma visualidade, imagens que nos perpassam durante os dias ou ainda, produções de arte da contemporaneidade,
nas aulas de artes, por exemplo. Pensando a partir de Hernández, pretende-se ampliar as possibilidades de elaboração entorno
das produções visuais contemporâneas, pois, nos ambientes educativos institucionalização tem-se a necessidade que a aula
de arte seja um lugar de produção crítica cultural, onde o visual é produzido à maneira de artistas contemporâneos (Hernández,
2007: 43).
Neste sentido, pensamos em uma produção que atravesse novos caminhos e seja possibilitada a partir de muitos artefatos,
assim como na arte contemporânea, que inclua num conceito comum todas as visualidades que afetam o sujeito em seu cotidiano e destaca cada uma delas. Este entorno educativo, implica tudo aquilo que se quer recolher, assim como artistas contemporâneos o fazem: bricolando elementos para a produção de uma visualidade. Essa produção possibilitada a partir de uma
exposição de arte, requer comunicação das duas partes, mediadores como propositores de elaboração e criação significados,
como também de visualidades, e do público que participe, questione e invente a partir daquilo que vê.
4. DESDOBRAMENTOS DO PROJETO: ART IN BAG
Em virtude da carência de relações tangenciadas entre a academia e, sobretudo, as produções artísticas da academia com a
cidade, é que o Art in Bag foi criado. Dentre os objetivos iniciais, um deles era fomentar esse intercâmbio afim de propagar a
pesquisa visual dos estudantes de Artes Visuais e ainda, possibilitar a experiência de mediação expositiva. As demais inquietações sobre o projeto eram de caráter formal e estético. Primeiro, no que diz respeito ao tipo de exposição que seria montada:
uma exposição que circulasse e coubesse no espaço de uma mala, obras em formato bidimensional, com medidas entre A4
e A3, deslocando-se por diferentes espaços. Para isso, um edital selecionando 30 acadêmicos/artistas, cada um doando um
trabalho, formou-se o acervo da exposição. Consistiu, portanto, em um misto de linguagens (desenhos, colagens, gravuras,
pinturas, aquarelas) sem determinações prévias, cada uma com determinadas temáticas, entre algumas: retratos, abstração,
natureza-morta e paisagem.
Além do intercâmbio e integração da comunidade na produção artística desenvolvida na UFSM, o projeto viria a explorar as
possibilidades educativas que a arte oferece ao estabelecer diálogos com a produção do conhecimento em sua especificidade:
subjetivação, exercício crítico e criativo, sensibilidade do olhar e compreensão das diferentes linguagens artísticas.
Em sua primeira mostra, a exposição itinerante percorreu três escolas da região, situadas em distintos contextos sociais,
geográficos e culturais. A montagem das exposições foi feita em um varal com a altura adaptada para melhor visibilidade das
CULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN

913

crianças. A mala que guardava as obras, e o banner que expunha o objetivo do projeto, foram dispostos de maneira estratégica
para que todos que passassem pelo local pudessem compreender qual a proposta da exposição, mesmo que não participassem das oficinas.
O projeto de extensão, além de oferecer a exposição e a mediação desta, também ofereceu oficinas, conversas com artistas
e visitas guiadas. As visitas foram realizadas com duas turmas por horário, inicialmente, do 1º ano do Ensino Fundamental.
Abaixo, imagem da primeira instituição que recebeu a mostra itinerante:
4. Fonte: acervo pessoal, 2016. Exposição realizada no Colégio Marista Santa Maria

Durante a experimentação, desenvolveu-se alguns diálogos: em que consiste uma exposição de arte? Quem já esteve em uma
exposição? Que tipos de trabalhos podemos encontrar em uma exposição? Quem são as pessoas que participam? Posteriormente,
com ênfase no Art in Bag: que trabalhos são esses? Do que são feitos? Quais técnicas, materiais? Em decorrência da faixa etária,
o dialogo centrou-se nas especificidades da técnica, cores, maneira de fazer, entre outras questões especulativas.
A segunda escola onde a mala passou, dispunha de um ambiente improvisado para a sua montagem, e contou com a visita de
alunos dos últimos anos do Ensino Fundamental. Em virtude da faixa etária, o dialogo centrou-se a partir do que os estudantes
já conheciam sobre arte: quais eram as concepções que nutriam, que imaginários detinham sobre arte – diálogos que suscitaram (o que era de se esperar) ideário atrelado a destreza técnica, sobretudo às linguagens tradicionais – desenho, pintura,
escultura – o que configurou momento relevante em nossa prática educativa, uma vez que contávamos com alguns trabalhos
de gravura, colagens que possibilitaram-nos apresentar-lhes outras abordagens, tendo em vista a necessidade de relacionar-se também com a técnica de modo singular e único. Abaixo, registro de uma das turmas da escola:
5. Fonte: acervo pessoal, 2016. Exposição realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Altina Teixeira

A terceira e última escola, na visita ao Art in Bag contou com cerca de 30 crianças de idades entre 6 e 7 anos. Além da mediação
em torno das obras e posterior conversa sobre estas, foi possível a realização de dinâmica e oficina a partir de uma linguagem
específica que fazia parte da exposição: a gravura. Partindo do objetivo principal da técnica da gravura em espelhar e inverter
o desenho, foi feita a dinâmica “do espelho”: em duplas, uma criança era o protagonista, e a outra, o espelho, invertendo os
papéis na sequência para que a ideia ficasse clara. Subsequentemente, cada um interpretava o colega com um desenho que
contemplasse as suas características principais.
Durante toda a tarde foi possível construir problematizações sobre as relações da exposição com a dinâmica, com as técnicas
e linguagens artísticas e, o quanto uma exposição pode se relacionar com nós mesmos, como é o caso da abordagem da cultura visual que busca possibilitar um intercâmbio entre o que se vê, e o que é visto. Abaixo, as imagens:
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6. Fonte: arquivo pessoal, 2016. Escola Medianeira

A partir dessas experiências, entendemos que ao desenvolvermos projetos de interação em espaços expositivos (sejam estes
institucionalizados ou não), propomos estratégias não apenas para receber os distintos públicos a partir de suas particularidades, mas principalmente, promover conexões inventivas com/a partir das obras, além de desencadear processos de elaboração cognitiva entorno aos artefatos, sejam eles apropriações das obras, interpretações, e uma produção visual a partir dessas,
o que implica oportunizar uma estratégia para se ter relação com as obras expostas de modo que não distante. Durante a
intervenção, acreditamos ser relevante incentivar os participantes a falar não apenas sobre o que estão vendo, mas aquilo que
também se relaciona à sua produção, endossados por suas vivencias, percepções e conexões individuais tramadas com as
experiências coletivas.
É a partir das experiências individuais que multiplicamos as experiências sensíveis e cognitivas compartilhadas pelas obras.
Portanto, é uma preocupação constante que nos mobiliza, da necessidade de nos confrontarmos com o desafio de estimular à
construção de saberes oriundos das experiências estéticas diante de um artefato cultural.
Helguera (2011) refere-se à figura do mediador. Em nossas experimentações damos preferencia ao termo articulador, uma vez
que depositamos nossa maior expectativa na ideia da provocação, em práticas que buscam a desnaturalização do olhar, muito
além de mediar um processo de aquisição de determinada linguagem e/ou compreensão dos artefatos dispostos por seus
idealizadores. Neste sentido, nos posicionamos como provocadores, ou interlocutores, que não estão preocupados com a intencionalidade de quem produziu a obra, mas no potencial evocativo que ela alcança nos ambientes de aprendizagem coletiva.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experimentações realizadas sinalizam o potencial da arte nos processos educativos, demonstrando sua relevância ao movimentar o pensamento em relação ao que está dado como normativo. O ato de mediar/articular, promove interlocuções antes
impensadas, pois impele o pensamento a ancorar novas/outras ações com as crianças, possibilitando-nos perceber com grande ênfase a necessidade da exploração material, da diversidade de práticas que promovam a busca por soluções deslocadas
do senso comum, bem como, a possibilidade de criação visual de outras estruturas de composição que se mostram necessárias a partir dos estudos da cultura visual. Há uma grande tendência em recorrer às imagens, conceitos e ideias já prontas,
aludindo a imaginários coletivos oriundos de campos da publicidade, narrativas cinematográficas, produtos e desejos criados
e veiculados pela indústria cultural (personagens presentes nos acessórios escolares – cadernos, estojos, mochilas). Sob estes aspectos, talvez tenhamos configurado nosso principal desafio: estimular processos criativos independentes e inventivos
destituídos das representações apreendidas de outros contextos.
No que diz respeito a comunicação e vinculação possibilitada por projetos extensionistas que alcancem a comunidade, percebemos sua importância por causa de alguns distanciamentos: primeiramente geográfico (pois a sede da UFSM está a aproximadamente 13 quilômetros do centro da cidade, e mais ainda dos principais centros periféricos) mas também cognitivo. Sem
pretender generalizar, é ainda muito comum o discurso de que a academia não está articulada com as experiências que ocorrem fora dela, o que a tornaria fora de contexto – segundo alguns relatos. Dessa forma, entende-se a necessidade de projetos,
como esses que relatamos, que ampliem e alcancem mais espaços, que desenvolvam e estimulem a integração, aprendizagens
compartilhadas e trocas de experiências.
Sendo assim, acredita-se que as experiências aqui narradas contemplam, em parte, algumas destas carências ao desenvolver
e implementar ações educativas, práticas criativas entorno da arte e suas potencialidades cognitivas a partir do estudo da
cultura visual pensando criticamente no desenvolvimento. Independente dos espaços que utilizamos, as ações continuam
reverberando significativas possibilidades de ampliação e alcance, bem como mobilizando nossas próprias práticas e formas
de atuar a partir de exposições de arte centradas em imagens. As perspectivas para futuros desdobramentos são muitas, mirando os objetivos de integração, bem como da experiência estética no campo das artes visuais. Vivências que multipliquem
experiências sensíveis pautadas pela potência educativa das artes visuais.

CULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN

915

Ao examinar as relações dos sujeitos envolvidos com as exposições itinerantes - seus diálogos, interpretações e reconstruções - percebeu-se que a negociação é fundamental para desenvolver e estimular a construção do conhecimento a partir de
uma abordagem educativa política, crítica, que intensifica o caráter subjetivo e colaborativo com/entre os sujeitos. Diante
da experiência de aprender com/a partir das artes e das imagens, estamos lidando com imprevisibilidades, incongruências,
insatisfação e a constante possibilidade de revermos nossas concepções e demais processos constitutivos. Como argumenta
Duncum (2011: 19), ambiente educativo pode configurar-se, portanto, como lugar de tensionamentos, “repleto de imagens que
afetam e reverberam conexões inventivas de distintos saberes”, visto que as imagens implicam nesta ação.
Dessa forma, as experimentações sinalizam o potencial da arte em movimentar nosso pensamento em relação ao que está
dado, desafiando-nos a promover rupturas ao ancorar outras/novas relações com experiências educativas que desconhecemos, ou que, cotidianamente, em nossos processos de formação da docência em artes visuais, não são contempladas.
REFERÊNCIAS
• BRUNER, J. (1991), Actos de significado: más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza Editorial.
• DUNCUM, Paul. Por que a arte-educação precisa mudar e o que podemos fazer. In: MARTINS, Raimundo e TOURINHO, Irene.
(Org.) Educação da Cultura Visual: conceitos e contextos. Santa Maria: Edufsm, 2011. pp. 15 – 30.
• EISNER, E. (2009), Conferencia en España. Recuperado de http://www.youtube.com/watch?v=3b5H7cH9CKE [acesso: 03/03/2014]
• GAMA, R. (2013), Algumas questões para educação em museus. In: RANGEL, Aparecida et al. (org.): Anais do I Seminário de
Mediação do Projeto Museus de Ideias. Rio de Janeiro: Museus Castro Maya.
• HELGUERA, P. (org.) (2011), Mediação – traçando território. Porto Alegre: Fundação Bienal do Mercosul.
• HERNÁNDEZ, F. (2007), Catadores da Cultura Visual: uma proposta para uma nova narrativa educacional. Porto Alegre: Mediação.
• KNAUSS, Paulo. Aproximações disciplinares: história, arte e imagem. Aproximações disciplinares: história, arte e imagem.
Anos 90-Revista do Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS, Porto Alegre, v. 15, n. 18, p. 151-168, dez. 2008
• MARTINS, M. C. (org.) (2005), Mediação: provocações estéticas. Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes, Pós-graduação, v.1, n.1, out.
CURRÍCULO
Lutiere Dalla Valle
Docente do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria-RS/Brasil. Doutor e Mestre em Artes Visuais e Educação (Universidad de Barcelona/ES); Mestre em Educação, Especialista em Arte e Visualidades, Licenciado e Bacharel em Artes Visuais, ambos pela Universidade Federal de Santa Maria-RS/Brasil. Coordenador do Laboratório Artes Visuais e
suas I/Mediações (lavim.ufsm.br) dentre outros projetos.
Milena Regina Duarte Corrêa
Graduanda em Artes Visuais Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria. Bolsista do Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/UFSM), bolsista do projeto de extensão Art in Bag - Exposições Itinerantes (FIEX/
UFSM). Integrante do Laboratório Artes Visuais e suas I/Mediações.

916

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

O FANTASMA, O YOUTUBE E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UMA
NOVA LINGUAGEM AUDIOVISUAL
Michael Abrantes Kerr
Universidade Federal de Pelotas, Brasil
michaelkerr2701@gmail.com
RESUMO
Este artigo pretende desenvolver uma discussão preliminar acerca da criação de uma nova linguagem audiovisual que emerge
por meio da produção de um determinado tipo de vídeo que circula no YouTube. Tratam-se dos Surprise Eggs, os quais são
possibilitados e se multiplicam com base em fantasmas, sejam do passado ou até contemporâneos que vêm da própria mídia,
ou seja, do ambiente. Portanto, a observação destes tipos de produções audiovisuais tem na base as relações de forças que
agem de maneiras ativas e reativas. O YouTube afeta a memória da cultura visual contemporânea. Nesse sentido Flusser contribui com a noção de biombo, trazendo para a observação um mundo que é próprio das imagens. Além disso, o texto também
traz a reflexão sobre os fantasmas que agem sobre a linguagem, assim como pensa o lugar que tais materiais ocupam na vida
cotidiana e seu uso como mediação. Todo o pensamento proposto ao longo do artigo está baseado no conceito de memória de
Bergson, que destaca a duração como invenção, continuidade indivisível, elaboração do absolutamente novo.
Palavras-chave: fantasma; virtualidade; linguagem audiovisual; memória; YouTube.
1. NOVAS FORMAS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COMO ACONTECIMENTO
Os meios de comunicação podem se tornar algo bem diferentes daquilo que eles são. Afirmo isso pelo fato de que, na contemporaneidade, não parece possível dizer quais características um meio terá no futuro. O tempo e as inovações estão sempre
agindo e transformando o meio. Exemplos disso são o celular e a internet. Vale a pena salientar que os meios também vão
se transformando por aquilo que neles circula. É fato, da mesma maneira, que o que circula sofre influência do ambiente. Um
afeta o outro e proporciona o surgimento de formas não pensadas anteriormente.
O próprio cinema, por onde foi iniciada a linguagem audiovisual, atravessa uma crise de identidade com o advento do digital e
das novas maneiras de produção e circulação. Com isso, aquele espectador acostumado a assistir filmes no cinema começa a
perder as suas referências. Hoje se pode ver mais filmes do que em qualquer outra época, pois o acesso está mais fácil. Podemos assisti-los em diversos tipos de telas, de diferentes tamanhos. Dessa forma, as regras estabelecidas há anos são abaladas
e as fronteiras entre os meios são esvaecidas, passando a haver uma mistura.
O digital é um dos responsáveis por esta certa “crise” do cinema. Ele veio para transformar os hábitos do espectador, desde o
modo como se assiste os produtos audiovisuais, assim como a sua relação com as formas de produção. Com equipamentos
de captação e edição digitais de custo muito mais acessível às pessoas, vimos novos realizadores surgirem, trazendo consigo
diferentes maneiras de criar, roteirizar, produzir e finalizar audiovisuais.
A digitalização das mídias, com a codificação de imagens e sons, proporcionou o arquivamento de muitos materiais em um
único suporte. Estes saíram de seus espaços, misturando-se e passando a ser arquivos digitais. O deslocamento das fronteiras
criou zonas de turbulência, com formas inéditas até então. É neste ambiente que percebemos o surgimento de produtos audiovisuais que buscam na simplicidade de produção e criação uma maneira de chamar a atenção de um público bem específico,
que vive desde os primeiros anos de vida sob a égide das novas tecnologias da informação e da comunicação. Tratam-se de
vídeos que opto por chamar aqui de Surprise Eggs. São produções as quais enquadram apenas as mãos de uma pessoa que
manipula objetos, como ovos surpresa (do tipo Kinder Ovo) e massas de modelar (da espécie Play Doh).
Os vídeos Surprise Eggs são produzidos em plano único, normalmente sem cortes, iniciando com a imagem que capta diversos
ovinhos fechados, que são abertos um após o outro, revelando brinquedos surpresa que são exibidos para a câmera pelas
mãos que manipulam os objetos dentro do plano. A produção é extremamente simples, com uma trilha musical, sem narração,
sem efeitos especiais, apenas com o movimento das mãos que abrem e mostram os brinquedos, assim como manipulam as
massas de modelar. Esses materiais audiovisuais ficaram muito populares a partir de 2014, com uma grande proliferação de
produções iguais na sua concepção. Neste mesmo ano um vídeo1 chamado Play Doh Ice cream cupcakes playset playdough by
Unbixingsurpriseegg foi o 6o mais popular do YouTube no Brasil. Hoje ele já contabiliza mais de 848 milhões de visualizações.
1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7OHMqdMpsj8. Acesso em: 22 jul. 2017.
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Figura 1: Play Doh Ice cream cupcakes playset playdough by Unbixingsurpriseegg

Fonte: YouTube

O apelo para atrair e manter a audiência, formada por crianças em fase pré-escolar, está baseado no uso de produtos do cotidiano delas e que aguçam a sua curiosidade. Nos vídeos aparecem surpresas na forma de brinquedos que surgem de ovos
e a partir da modelagem de diversos objetos que se revelam por meio da manipulação de massinhas. Praticamente todos os
produtos audiovisuais Surprise Eggs se constituem da mesma maneira.
A facilidade de produção destes novos vídeos fez algo inédito se tornar o mesmo, igual, em pouco tempo. Atualmente, no YouTube, é incontestável o número de materiais feitos da mesma forma, com as mesmas características. Os fantasmas2 de uns
vídeos estão presentes nos outros. Isso ocorre de forma recíproca, com influências diretas de uns sobre os outros. Essa lógica
da repetição, utilizada por muitos produtores de vídeo, desenvolve um padrão de criação, produção, execução e circulação,
sendo utilizado como modelo. Exemplos disso estão nas figuras 2 e 3.
Com isso, o modelo passa a ser detentor de códigos que ficam estabelecidos em um contrato de comunicação entre quem emite e quem recebe uma mensagem. Os padrões utilizados nas produções são utilizados para ofertar sentidos a partir do produto
na sua relação com quem o observa. Tais critérios que baseiam estes tipos de construção audiovisual são compreendidos e
aceitos por um tipo específico de espectador. No caso desta pesquisa, pode-se dizer que devem ser crianças com uma faixa
etária iniciando em torno de 1 ano de idade (momento no qual percebi uma interação delas com os vídeos no YouTube em um
tablet ou ipad). É aqui, então que se dá o acontecimento.
Deleuze (1985) trata o cinema como acontecimento. É nesse sentido que observo aqui os vídeos Surprise Eggs, como instrumento gerador de conceitos, como pensamento e não como coisas já instituídas. Pensar é um movimento infinito, um ir e vir.
Figura 2: 30 Surprise Eggs!!! Disney CARS MARVEL Spider Man SpongeBob HELLO KITTY PARTY ANIMALS Lps My BEST

Fonte: YouTube3
2. O conceito de fantasma que desenvolvo nesta pesquisa tem base nas ideias apresentadas por Felinto (2008) nas quais percebo alguns conceitos que me
interessam, como: repetição sinistra, imagem instável, entidade das margens, que habita um território impreciso; localiza-se na dimensão do “entrelugar”,
pertencendo ao imaginário, mas aparecendo como se fosse realidade. O fantasma é como um duplo que assombra, que está morto e vivo ao mesmo tempo.
3. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WSVSzWV3DL4. Acesso em: 22 jul 2017.
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Figura 3: 151 SURPRISE EGGS! BubbleGuppies CookieMonster Pocoyo ELMO Disney Frozen Play-Doh Marvel Spiderman

Fonte: YouTube4

Para Benjamin (2006) o conhecimento se produz em relâmpago, acontecimento, insight. O conhecimento se dá quando, ao nos
perdermos do hábito, percebemos algo que nos desorienta, que nos leva a inventar a crítica da imagem (imagem crítica ou
imagem dialética).
Trata-se, então, de transcender o hábito segundo o qual qualquer coisa sempre é reduzida, pela necessidade de agir, ao mesmo,
e nada se inventa, nada muda, nada produz/inventa coisas. Aqui se percebe estranho o que é familiar, e se corre o risco de
perder-se no que é familiar com vistas ao acontecimento da diferença.
A observação deste acontecimento reafirma o atual momento, de um cinema em crise, por causa do advento do digital, e
mostra que ele, assim como as formas já instituídas, não são mais os únicos a determinar a maneira de se fazer audiovisual.
Estes já não reinam sozinhos, com suas narrativas dominando a produção. Há, contemporaneamente, outras formas surgindo,
criando padrões diferentes para meios específicos e públicos determinados. Percebemos, então, que novos produtos audiovisuais e novas materialidades agem sobre os espectadores, desenvolvendo imaginários ainda não pensados. Portanto, vemos
a reafirmação de produções que se afastam cada vez mais do cinema (como conhecíamos antes).
“A própria experiência do cinema ou, em outras palavras, o que dela é específico é, para Bellour, a projeção em sala. Somente
isso define o cinema. Toda outra forma de visualização de um filme (da televisão ao telefone celular) é uma audiovisão simplesmente degradada” (GAUDREAULT & MARION, 2016, p. 32).
Nesse sentido, todo filme cinematográfico visto no YouTube não representa a experiência do mesmo produto assistido no cinema. Essa circulação de um audiovisual em outra mídia transforma-o em algo diferente da sua origem. No YouTube circulam
vídeos oriundos de variados meios. Entretanto, há cada vez mais materiais produzidos especificamente para serem exibidos
neste canal. Tratam-se de vídeos que trazem em suas lógicas de construção e de organização um fantasma que tem origem
no próprio meio. Destaco que os fantasmas tratados neste artigo tem conexão direta com a memória. Para Bergson (2006)
o conceito de memória está relacionado à duração como multiplicidade qualitativa, como invenção, continuidade indivisível,
elaboração do absolutamente novo.
Pensa-se, então, o audiovisual como devir. Esse movimento dos virtuais aos atuais se dá na duração, e está ligado à percepção
e à memória. Tem-se, assim, uma obra aberta, cujo resultado depende da forma como percebemos aquilo que temos sobre a
necessidade de agir no presente.
O devir, com a sua capacidade de furtar-se ao presente, tem uma identidade infinita, ilimitada, nos dois sentidos ao mesmo
tempo, do futuro e do passado. “Na medida em que se furta ao presente, o devir não suporta a separação nem a distinção do
antes e do depois, do passado e do futuro. Pertence à essência do devir avançar, puxar nos dois sentidos ao mesmo tempo”
(DELEUZE, 2006b, p. 1).
A percepção é algo que está sempre se modificando, pois estamos sempre passando de um estado para outro, mudando sem
cessar. Nota-se, assim, a duração sempre fluindo. “A verdade é que mudamos sem cessar e que o próprio estado já é mudança”
(BERGSON, 2006b, p. 2). O audiovisual também está sempre em mudança; uma mudança que se desenvolve no tempo. Conforme Tarkovski (1990, p. 77), o cinema é um exemplo disso: “a imagem cinematográfica é essencialmente a observação de um
fenômeno que se desenvolve no tempo.”
Segundo Vasconcellos (2006), Deleuze coloca a imagem em Bergson como uma realidade ontológica. Dessa maneira, ele está
associando a teoria da memória bergsoniana com a visão de Bergson para o tempo. O tempo deixa de ser observado conside4. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=P0y8tFhAKEA. Acesso em: 22 jul 2017.
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rando-se o espaço, passando a se apresentar como uma coexistência e não como uma sucessão. Portanto, na sua essência, a
duração é memória. Bergson (apud DELEUZE, 2004) apresenta essa identidade entre a memória e a duração como conservação
e acumulação do passado no presente, o que poderia ser explicado da seguinte maneira:
“De uma parte, o momento seguinte contém sempre, além do precedente, a lembrança do que este lhe deixou; de outra parte,
os dois momentos se contraem ou se condensam um no outro, pois um não desapareceu ainda quando o outro aparece”.
(DELEUZE, 2004, p. 39).
Os arquivos audiovisuais possibilitam que os fantasmas se apresentem como a manutenção do passado no presente. A memória é uma virtualidade que se atualiza nas mídias que, neste caso, surge a partir de um compartilhamento no YouTube. Portanto, trata-se efetivamente da memória do mundo audiovisual, e não da memória do mundo da vida. A abordagem trabalhada
neste artigo relaciona as imagens dos vídeos à duração audiovisual. Portanto, as reflexões aqui colocadas têm origem nos
devires presentes nos Surpise Eggs.
2. O YOUTUBE, OS ARQUIVOS E PASSADO COMO FANTASMA
Ao trabalhar com arquivos de imagens, as produções do YouTube fazem emergir potenciais fantasmas que se atualizam frente
aos espectadores. As imagens-fantasma são virtualidades. Os seus diferentes tipos pensam as imagens do mundo e os dispositivos.
Os arquivos audiovisuais são caracterizados pela coexistência, onde todo o passado coexiste com cada presente. Os fantasmas podem se atualizar de diferentes maneiras.
Nesse sentido, o arquivo seria aberto, pois o enunciado seria uma multiplicidade e não uma estrutura ou um sistema. Assim, o
arquivo é atravessado por um feixe de virtualidades, de acontecimentos singulares. Como tal, ele estaria ligado às dobras do
tempo, ou seja, ao virtual e o atual.
No cenário audiovisual de hoje há novas tecnologias disponíveis para a produção, assim como novos espaços para a circulação dos materiais. O espectador também passa a ser outro. Ele se diferencia de si mesmo pelo simples fato de potencialmente
ser produtor de vídeos. A softwerização e as conexões em rede possibilitaram a reconfiguração das técnicas e das práticas
sociais, com novos papéis sendo desenvolvidos nas relações de emissão e recepção. Isso tudo motivou a ascensão de um
audiovisual contemporâneo neobarroco, o qual apresenta uma característica que denomino de estado-fantasma, baseado
no contágio de umas produções sobre outras a partir do uso de arquivos digitais. Essas imagens aparecem como se fossem
espectros que ressuscitam. Portanto, as atualizações deste tipo de produção audiovisual estão muito fundamentadas numa
memória que observa passado e presente distintos e, ao mesmo tempo, sendo coexistentes e indiscerníveis. O resultado pode
ser visto no YouTube, no qual comparecem muitos fantasmas que são concebidos a partir de diferentes lógicas.
Neste cenário, há uma facilidade para a reutilização de imagens do passado no presente de diversas maneiras, algo que, de
certa forma, faz com que haja um crescente número de fantasmas que passam a habitar os produtos audiovisuais que circulam
por diversos meios.
A internet é um bom exemplo disso. Tudo o que está depositado no YouTube é considerado arquivo, o qual pode ser tomado
como um espectro à medida que é reutilizado e volta à vida.
Seja tratado como reflexo ou como eco, o fantasma é visto como algo que duplica uma determinada realidade que está no
passado e age no presente. Essa fantasmagoria é uma emanação de alguma coisa que existiu quando reaparece, seja a partir
de sua forma original ou de uma maneira diferente, atualizada em outro produto audiovisual.
Ao lidar com a memória, os fantasmas passam a ser estratégias que fazem uma relação do presente com o passado. Diversos
produtos visuais, sonoros ou audiovisuais utilizam-se deste artifício para acessar o passado.
A paisagem audiovisual de nossa época está permeada de espectros que vivem do trânsito que existe entre as coisas. No
processo de atualização, as imagens trazem consigo o passado para agir sobre novos materiais. A fantasmagoria se alimenta
disso, de um estado em potência que vive entre uma coisa (virtual) e outra (atual). No caso específico dos Surprise Eggs, ela
se baseia em cada um dos vídeos postados anteriormente, assim como no próprio YouTube, que se mantém em cada material
como um fantasma que os assombra, dando base para a sua existência. Percebemos, dessa maneira, produtos audiovisuais
que trazem o passado como diferença. Benjamin (1984) vai nos dizer que o passado vai relampejar como imagem no momento
em que é reconhecido, não necessariamente como “ele de fato foi”. Portanto, os devires que estão em virtualidade nas imagens, funcionam como ruínas que atualizam esses produtos audiovisuais contemporâneos.
Quando retomamos usos ou significações estamos criando fantasmagorias. A aparição de imagens ruinosas é aquela baseada
no passado que aparece no presente, assombrando-o como fantasmagoria.
Isso não quer dizer que tudo que existiu vai se repetir. Mesmo que estejam na origem, os fantasmas são evocados em realizações audiovisuais a partir daquelas lembranças que sejam úteis para a atualização. Tal afirmação está baseada no fato de que
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intuímos virtualmente muito mais coisas do que percebemos atualmente. Entretanto, nosso corpo afasta de nossa consciência
tudo aquilo que não serve para a nossa ação, que não tem interesse prático.
Assim, a utilização das ruínas de qualquer fato ou material audiovisual realizado em produtos inéditos ocorre por meio de
algum detalhe que se conserva no passado e que é trazido de volta à vida como um fantasma. Este surge a partir de uma
lembrança útil que é descoberta do passado, o qual mantém na obscuridade a maior parte de suas virtualidades, ou seja, muita
coisa nos escapa e não renasce.
Aquilo que volta à vida não é apenas um duplo, mas algo que se metamorfoseia a partir da observação das ruínas para tomar
uma forma que auxilie na construção de novos sentidos para as imagens. O que é considerado supérfluo fica atrofiado, pois as
funções inúteis desaparecem, sucumbindo àquela que é atualizada e que se organiza em direção ao futuro.
Bergson (2009) cita que quanto maior for a quantidade de passado que cabe no presente, mais pesada será a massa lançada
ao futuro contra eventualidades que possam surgir. O YouTube como um fantasma da mídia parece ter esta força que afeta os
arquivos de vídeos ali depositados e que mantém a existência de produções que se aproximam por determinadas virtualidades.
3. O FANTASMA E O EXERCÍCIO DO PODER
Arrisco afirmar que muitos desses materiais audiovisuais só existem porque há o YouTube. Portanto, percebo um novo tipo de
fantasma chamado YouTube que age na criação, produção e edição desses vídeos. Logo, há um fantasma que influencia todo
o processo de construção dos vídeos que observo neste estudo. O meio está presente nos materiais.
Comparando com o início da utilização do controle remoto na televisão em 1983, o qual deu um novo tipo de poder para o
espectador sobre a programação da TV (quando ele “monta” a sua sequência de programas, a sua grade), o surgimento do
YouTube em 2005, trouxe uma lógica parecida, pois o usuário passou a criar a sua própria programação horizontal, saltando de
um vídeo para outro a qualquer momento. O que era feito por meio de computadores de mesa e de notebooks foi potencializado
na década atual, com a grande utilização de tablets e ipads, facilitando a manipulação do YouTube com o uso de um aplicativo
em que o usuário interage de forma instintiva. Um exemplo disso é o YouTube Kids, um aplicativo direcionado às crianças, que
seleciona e exibe vídeos destinados a este público a partir de métricas que organizam a oferta dos materiais audiovisuais por
meio de playlists.
Uma das grandes diferenças em relação ao controle remoto da televisão é o fato de que agora o espectador pode fazer a sua
“programação” a qualquer momento, não dependendo do horário que o vídeo é exibido, pois todos os materiais são arquivos
que estão depositados na plataforma, podendo ser acessados quando o usuário desejar. Um certo tipo de interatividade avança para outro nível, no qual o espectador é o montador de uma programação cada vez mais personalizada, como se fosse feita
especialmente para ele.
Essa forma de “poder” do espectador sobre as mídias pode ser relacionada à noção proposta por Deleuze ao ler Foucault.
Afinal, de qual lado está o poder? De quem oferta ou daquele que recebe? O controle oferecido ao espectador deve levar junto
mais do que a própria liberdade a ele. Nela também pode estar o aprisionamento. Nesse sentido, o audiovisual é utilizado
pelo YouTube como uma ferramenta que assume, sem que o espectador perceba, uma forma de controle social, colocando-se
num determinado lugar na produção da vida cotidiana atual. A produção audiovisual passa a mediar determinadas ações dos
grupos sociais.
Para Foucault (DELEUZE, 2006b) o poder é uma relação de forças. O exercício de poder aparece como um afeto, com forças
afetando outras forças. Há afetos ativos, como suscitar e produzir e os afetos reativos, como ser suscitado, determinado a
produzir, ter um efeito útil. As forças implicam relações de poder. Cada força tem o poder de afetar outras e de ser afetada por
outras. Quando relaciono esta ideia aos Surprise Eggs percebo nos fantasmas a relação de forças que afetam outras forças na
construção de um modelo audiovisual baseado nas mesmas características. O poder que o fantasma exerce na criação dos
vídeos aqui mencionados também está presente nas relações entre estes e o público espectador.
A produção audiovisual possui virtualidade, que no caso dos Surprise Eggs é atualizada pelos fantasmas que afetam ativamente as novas produções, as quais nesta relação de poder são afetadas reativamente. Por sua vez, estes vídeos afetam de forma
ativa o espectador, que é afetado de maneira reativa. Assim ocorre sucessivamente, pois somos corpos em diferenciação
receptivos a afetos e prontos para agir.
Portanto, para Deleuze (2006), o poder não passa por formas, mas apenas por forças que se chocam e que agem e reagem
umas sobre as outras. Neste recorte aqui proposto temos os vídeos do passado agindo sobre novos vídeos (como fantasmas),
o meio agindo sobre os novos vídeos (aqui há um outro tipo de fantasma) e tudo isso agindo sobre as pessoas como virtualidades que vão atualizar uma nova linguagem audiovisual no futuro próximo.
Será que os realizadores dos Surprise Eggs têm consciência do poder daquilo que estão fazendo? Será que no conjunto dos
vídeos com as mesmas características há, no momento em que estão produzindo, a noção de que parece haver um “controle”
sobre a forma de se produzir e que este controle pode alterar significativamente a linguagem no futuro?
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Percebo os Surprise Eggs fazendo parte da alfabetização audiovisual das crianças, ocupando um lugar no mundo como um
conjunto de cenas que traduzem determinados códigos. Ao longo do tempo, a repetição dessas características pode modificar
aquilo que será produzido e assistido. As imagens do YouTube, como mediações entre as pessoas e o mundo, passaram a fazer
parte da cultura visual contemporânea por meio de uma função que Flusser chama de biombo.
“Imagens têm o propósito de representar o mundo. Mas, ao fazê-lo, interpõem-se entre mundo e homem. Seu propósito é serem
apenas mapas do mundo, mas passam a ser biombos. O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa
a viver em função das imagens.” (FLUSSER, 2002, p. 9)
A produção dos tipos de vídeos destacados neste artigo afeta a memória sobre as imagens. A memória compartilhada no
YouTube passa a ser aquela relacionada ao mundo audiovisual. Este biombo que não mostra as coisas da vida oferece uma
vista para o mundo das imagens, oportunizando a aparição da tendência espectral do audiovisual contemporâneo. Posso
dizer que o biombo e o fantasma são partes integrantes da cultura visual, alterando significativamente algumas concepções
estabelecidas a priori.
Ao longo do tempo algumas mudanças foram se mostrando como rupturas que fizeram o cinema e o audiovisual pensar sobre
si mesmo. O surgimento da televisão, a ascensão do vídeo, a multiplicação dos canais, o YouTube, a Apple TV e o Netflix são
exemplos do desenvolvimento da produção e circulação audiovisual que proporcionaram, por um lado a oferta de novos tipos
de produtos e por outro uma maior liberdade do espectador em relação àquilo que ele deseja assistir.
Especificamente no YouTube, com a exibição dos Surpise Eggs, percebo o surgimento de uma linguagem específica, a qual não
vai acabar com aquela que foi estabelecida ao longo do tempo. O que ocorre é o nascimento de algo que não estava instituído
e que pode ser incorporado por outras mídias, devido à dissolução das fronteiras existentes no atual momento. As passagens
são fatores que potencializam as próprias mídias e a criação de produtos cada vez mais híbridos, com interferência de umas
produções sobre as outras em todos as direções.
“Radicalizando as coisas, poderíamos até afirmar que, no conjunto dos meios de comunicação contemporâneos, são talvez
aqueles que não se hibridizam e cujas fronteiras identitárias não são porosas que correm hoje o risco de uma crise mais aguda,
uma crise por isolamento, de certa forma” (GAUDREAULT & MARION, 2016, p. 45).
Um agente facilitador dessas mescla entre diferentes produtos foi a digitalização, a qual não se limita apenas à codificação
de dados. Dela decorrem efeitos muito mais amplos que não afetam apenas as estruturas lógicas. Seu desenvolvimento atua
tanto na produção, assim como na circulação e na recepção de materiais midiáticos.
A linguagem, que usa o digital como base, é alterada. Em conjunto com a ação das pessoas a codificação constrói novas linguagens. Essa mudança é potente para ser refletida, pois os novos produtos audiovisuais de hoje vão influenciar aquilo que
será produzido daqui há alguns anos.
4. O AMBIENTE COMO AGENTE NA CONSTRUÇÃO DOS VÍDEOS
A internet, ambiente no qual está o YouTube e, consequentemente, os vídeos observados nesta pesquisa, está atualizando o
modelo de rizoma proposto por Deleuze & Guattari (1995). Neste sistema, que não possui um único ponto de entrada ou de
saída, percebe-se uma nova forma de sociabilidade, uma nova estrutura, uma sociedade em rede, na qual vários nós se entrelaçam, sem hierarquias verticais.
Castells (2003) percebe na internet um mundo desterritorializado, na qual as referências identitárias são perdidas. É neste
espaço que muitas produções audiovisuais encontram devires e desterritorializam aqueles modelos já estabelecidos e hegemônicos do audiovisual e reterritorializam novas possibilidades de produtos ainda não experienciados. Neste ambiente estão
em potência novas linguagens e vídeos, como os Surprise Eggs. As características deste espaço adequam-se ao aparecimento
de inovações, por potencializar a diversidade.
Nesta rede cada participante estabelece o seu caminho e, mesmo que não se identifique como pessoa, os trajetos que desenvolve acabam fazendo com que o indivíduo tenha uma identidade virtual que o aproxima de grupos com os mesmos interesses.
As métricas com que trabalham os softwares (como o YouTube) ofertam para cada pessoa um grupo de vídeos específicos,
como se fosse uma programação individual. Isso que parece isolar o indivíduo também é um elemento que se usa para aproximar aqueles que têm afinidades. Com essa aproximação há a criação de grupos que compartilham determinados códigos
comuns. É nesses grupos que a comunicação, a intenção do produtor audiovisual se efetiva.
Dessa forma, podemos pensar em um audiovisual como elemento que forma grupos específicos a partir dos mesmos tipos de
apelos e, consequentemente, que compreendem a mesma linguagem.
Nesse sentido, podemos observar a criação de códigos compartilhados por quem produz um vídeo e por aqueles que são os
espectadores. À medida que várias pessoas começam a produzir materiais audiovisuais com as mesmas características e
que vão surgindo espectadores, estes passam a construir uma audiência. Por sua vez, a audiência retroalimenta o sistema de
produção. É assim, por meio de uma troca de interesses entre quem produz e quem consome, que se desenvolve um grupo com
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os mesmos interesses. Isso é exemplo de que, mesmo em uma mídia a qual parece incentivar a livre escolha, há a formação de
grupos pela aproximação dos mesmos interesses.
Portanto, percebemos que as novas tecnologias da informação e da comunicação não rompem totalmente com determinadas
barreiras que se mostram mais fortes pelos mesmos objetivos. Nesses casos é possível notar que em muitos momentos o
comportamento dos indivíduos é parecido, seja em qual meio estiver. As TICs, assim como as mídias tradicionais, são impulsionadas por algumas lógicas muito próximas: econômica, discursiva e tecnológica, as quais são interdependentes. Assim.
Uma depende diretamente da outra. Ao fim, aquilo que circula nos meios digitais atende a interesses maiores do que simplesmente a ingênua produção e transmissão de um vídeo “amador”, que não tenha um interesse além do entretenimento. Os
Surprise Eggs são exemplo dessa situação, pois tratam-se de vídeos em que há a utilização de artefatos visuais que têm nome
e marca conhecidos pelo público e que são colocados no quadro também com objetivos econômicos, além da mera exibição
de personagens ou da revelação do desconhecido a partir do ato de esculpir objetos com massa de modelar.
A escolha de um caminho por quem produz vídeos que surge pela lógica econômica também aproxima discursos, tornando-se
a origem para o desenvolvimento de determinados códigos, os quais criam uma maneira própria de se comunicar e que podem
ser absorvidos por uma linguagem já instituída.
A tecnologia, por sua vez, atua diretamente nas variadas formas de se produzir audiovisuais na contemporaneidade. Portanto,
o suporte deve ser refletido como um possível fator que interfere na produção e desacostuma aquilo que está consolidado como linguagem. Por isso, os diferentes vídeos que circulam pela internet, mais especificamente no YouTube, passam a
questionar o que se produzia anteriormente e o que se vai produzir no futuro. Muitos materiais que estão disponíveis na rede
parecem fazer parte de um momento de transição, onde se produz muita coisa diferente. Disso tudo, algo se coloca como
semente, como um penhor para o futuro da produção audiovisual em toda e qualquer mídia. Tratam-se de produtos que serão
os fantasmas do amanhã.
Os softwares de edição e manipulação digital trazem consigo a possibilidade cada vez maior de se agir sobre as imagens na
fase de pós-produção. Com isso, percebemos na internet uma grande quantidade de materiais audiovisuais que se utilizam
dessa potencialidade para criar vídeos com efeitos especiais muito próximos daqueles que só era possível assistir em produções profissionais, como filmes, séries ou programas de televisão. No atual momento, uma pessoa que tenha pleno domínio
dos softwares pode produzir e colocar em circulação produtos audiovisuais com essas características.
Entretanto, o foco da reflexão aqui proposta está voltado àqueles vídeos que utilizam muito mais o suporte como forma de
registrar determinadas ações e de fazer circular seus materiais. Nesta pesquisa, ainda em desenvolvimento, o digital possibilita que produtos audiovisuais como os Surprise Eggs possam existir, pois sem esta mídia não haveria local onde exibir esses
vídeos e, consequentemente, não haveria audiência nem a criação de códigos comuns que os unissem.
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RESUMO
Este artigo aborda experiências com a cor a partir de pinturas em aquarela por meio de práticas educativas feitas em oficinas de artes plásticas na Escola Estadual Augusto Antunes (EEAA), no Estado do Amapá-BR, com estudantes de 1º ano do
Ensino Médio. Objetivando analisar como experiências artísticas com a cor podem promover diálogos crítico-reflexivos sobre
as práticas sociais cotidianas no processo de ensino e aprendizagem. Trazendo como principais aportes teóricos Pedrosa
(1995), Aslan e Iavelberg (2006), Ostrower (1990), Dewey (2010), Certeau (1998), Geertz (1997). Os caminhos metodológicos
basearam-se na perspectiva qualitativa delimitada pelo uso da pesquisa- ação. Na experienciação com a cor resultou em
trabalhos diversificados, simples, aquarelas suaves, intensas; levando a uma conscientização das competências e habilidades
evidenciadas nas produções de temas diversificados, expressivos e criativos, refletindo as vivências cotidianas dos alunos.
Palavras-chave: Cor; Artefato cultural; Experiência artística; Aprendizagem.
RESUMEN
Este artículo aborda experiencias con el color a partir de pinturas en acuarela a través de prácticas educativas hechas en
talleres de artes plásticas en la Escuela Estadual Augusto Antunes (EEAA), em el estado de Amapá - BR, con estudiantes de
1º año de la Enseñanza Media. Objetivando analizar cómo las experiencias artísticas con el color pueden promover diálogos
crítico-reflexivos sobre las prácticas sociales cotidianas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con los principales aportes
teóricos Pedrosa (1995), Aslan e Iavelberg (2006), Ostrower (1990), Dewey (2010), Certeau (1998), Geertz (1997). Los caminos
metodológicos se basaron en la perspectiva cualitativa delimitada por el uso de la investigación de acción. En la experiencia
con el color resultó en trabajos coloridos, simples, acuarelas suaves y fuertes; Llevando a una concientización de las competencias y habilidades evidenciadas en las producciones de temas diversificados, expresivos y creativos, reflejando las vivencias cotidianas de los estudiantes.
Palabras clave: Color; Artefacto cultural; Experiencia artística; Aprendizaje.
1. A COR NAS ESTAMPAS DO SABER
“Cada cor traz consigo uma longa história” (Israel Pedrosa).
A cor é um artefato cultural presente em toda história da humanidade. O homem produzia suas tintas com pigmentos naturais
para representar seu cotidiano nas paredes das cavernas; entre caçadas, rituais e pinturas corporais, sua relação com o uso da
cor foi crescendo e o aperfeiçoamento das tintas tornou-se fundamental para o desenvolvimento das variadas cores que hoje
são feitas de diversos materiais naturais e sintéticos. Aliada aos avanços tecnológicos e as transformações culturais, a cor
tornou-se objeto de estímulo para artistas, pintores, desenhistas, produtores de arte, televisão, moda, artes gráficas e outras
áreas do conhecimento. Segundo Pedrosa (2013), os campos de atividade humana foram invadidos pela cor, ocupa lugar de
destaque na cultura contemporânea. No entanto, tentar defini-la é sempre um desafio, uma vez que é necessário o conhecimento de sua natureza geradora, a inter-relação fisiológica, psicológica e os efeitos da luz exercida sobre ela.
Para muitos pesquisadores e teóricos como Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Goethe a cor possui diferentes direcionamentos
conceituais, os mais empenhados a desvendá-la, deixaram um legado com importantes contribuições que precisava se conhecer a fundo a respeito das possibilidades estéticas da cor (PEDROSA, 1995). Levando ao questionamento de como a cor
interfere em nossa vida e nas práticas sociais cotidianas.
A cor é atraente, traz prazer, emoção, sensações adversas. Envolve os sentidos, a mente, deleitando-se de encantos no momento em que ela chama atenção. A cor desperta emoções visuais, lembranças, ideias, interesses próprios e coletivos. Para
Barros (2011, p.15) “a cor é um fenômeno fascinante. Sua presença no mundo exerce incontestável atração sobre nós, despertando sensações, interesse e deslumbramento”.
Já na experiência estética da cor, penetramos intuitivamente em sua natureza, onde se pode apreciar sua profundidade, seu
calor ou tonalidade (READ, 2001). Ou seja, experimentamos percepções, qualidade pessoal voltada às emoções atuando nas
adversidades e situações da vida. Por isso, é complicado estabelecer conceito fechado sobre esse fenômeno. De acordo com
Barros (2011), a cor, seja em sua natureza efêmera, não pode ser considerada matéria (pigmento) já que precisa da luz e dos
nossos olhos para existir. E esse olhar, mistura-se aos sentimentos e as primazias que cada indivíduo possui por determinada
cor tornando-a mais particularizada e específica. Neste sentido, Pedrosa (1995) faz um estudo detalhado da luz e do olho, o
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qual inclui ainda o processo de captação da luz pela visão e a dimensão simbólica e social da cor. Ou seja, a luz é o meio determinante para se captar a cor, e, a visão está no centro dessa relação.
Neste enfoque, a relação do ver, do gosto, das sensações e das percepções é discutida na educação visual por ser importante quanto à influência que ela exerce no desenvolvimento das capacidades criadoras. Segundo o pintor Wassily Kandinsky,
citado em Barros (2011, p. 20), a cor atua “como processo contínuo de transformação e um canal para a expressão de uma
realidade interior”. Esta realidade acontece pelo uso de elementos de fenômenos cromáticos, fisiológicos e psicológicos da
cor-luz, justificadas e evidenciadas na doutrina das cores de Goethe, referencial para as análises de Kandinsky como artista,
professor e teórico no ensino da cor no período que ampliou seus estudos na Escola da Bauhaus1. Ao final dessa jornada Kandinsky desenvolve sua pintura abstrata encontrando na interpretação das cores um importante instrumento para libertar-se da
representação do objeto (BARROS, 2011).
Os estudos da cor de Paul Klee não intencionou teorizar somente a cor, mais também a relação entre cor/processo criativo,
método que o artista aplicou também como professor na Bauhaus, em sua experiência artística voltada a visão de mundo
(BARROS, 2011). O artista-teórico procurou entender e explorar os princípios da natureza, constituindo uma obra pictórica cujo
objetivo primordial é trazer a consciência novos valores de qualidade. Assim, a teoria das cores de Kandinsky como a de Paul
Klee “faz parte de uma teoria da criação, em que o artista investiga todos os elementos básicos da composição visual: cor,
ponto, linha e plano” (BARROS, 2011, p.157). Os estudos de Kandinsky e Klee sobre o processo de concepção da cor ressaltam
sua importância na comunicação e no desenvolvimento social e cultural.
Goethe, um dos primeiros autores a questionar a teoria sobre luz e cor de Newton, concebeu que as sensações de cores surgem
em nossa mente e são adaptadas pela nossa percepção. Isto é, pela visão e pela forma de como nosso cérebro processa as
informações e características das mesmas (BARROS, 2011). De acordo com os estudos de Pedrosa (1995, p. 64), através das
teorias de Goethe aprendemos que “a beleza da cor é uma projeção da beleza interior do ser humano”. Ou seja, o homem só é
levado ao desejo de conhecer esses fenômenos notáveis se lhe chamar a atenção quando a cor é persistência, pois é preciso
um interesse mais profundo em nos aproximar cada vez mais dos objetos para que aconteça a transfiguração da beleza no
olhar. “E a essência é o contraste entre luzes e sombras, ou seja, entre claro e escuro. À medida que se alteram os contrastes,
altera-se o nível de beleza. Daí pode-se concluir que a beleza da cor é sempre relativa” (PEDROSA, 1995, p. 45).
A efemeridade da cor, suas visualidades e o sentido particular que ela causa em cada pessoa, trazem impressões cotidianas e
culturais dependendo do lugar, estilo de vida, gostos, costumes e tradições, pois vem regada de um fazer artístico que distingui
as preferências particulares pelas cores em determinados lugares. Outros tomam os significados simbólicos e místicos da cor
para desenvolver atividades artísticas. De acordo com Pedrosa (1995), cada cor tem seu significado e depende do seu lugar
e sua história, já que a mudança histórica da cor foi ganhando espaço pelos artistas, pois alguns pigmentos que eram caros
tornaram-se mais acessíveis e o artista pode alterar sua paleta de cores de acordo com as mudanças na percepção do artista
e na forma de se expressar.
A simbologia das cores, em contextos culturais específicos, possui variados significados para cada cor e está ligada ao nível
de desenvolvimento social e cultural das sociedades que a criaram (PEDROSA, 1995). Este ato social é utilizado para satisfazer certas necessidades de reprodução e comunicação. Sendo assim, “pode-se dizer que a simbologia da cor nos povos
primitivos nasceu de analogias representativas, para só depois, por desdobramentos comparativos atingir um nível de relativa
independência, que corresponde a estágios mais elevados de subjetividade. O vermelho lembrando o fogo e o sangue, poderá
também representar a força que o faz jorrar, o terror, ou a morte e, por sua reminiscência, o luto” (PEDROSA, 1995, p. 99). Cada
cor possui sua significação mística e simbólica e muitas dessas acepções firmaram-se historicamente e guardam o sentido
original através das tradições culturais e pela evolução das sociedades.
Para Pedrosa (1995) este gosto pela cor percorre um grande caminho entre a transformação social e a psicologia, dentre
outros elementos que participam deste processo, a qual fica mais difícil de obter uma definição do gosto estético em geral,
pois “a formação das preferências sempre se encontra da ação física da cor sobre o organismo humano, condicionado pelas
reminiscências do uso individual e social da cor” (PEDROSA, 1995, p. 100).
Neste sentido, a cor tende a influenciar gostos e preferências em diversas circunstâncias da vida cotidiana, pela subjetividade
humana e pelas relações sociais e culturais que ela exerce sobre as pessoas, nas quais são tomadas por variantes individuais
que se destacam no aspecto psicológico, moral e artístico, entre experiências e conceitos cromáticos na busca de um sentido
para a projeção da sensibilidade humana.
2. A EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Aprender com as experiências diárias são caminhos para se alcançar o conhecimento, a partir delas surgem aprendizagens
significativas para o desenvolvimento de habilidades e competências, assim como a criatividade. A esse respeito Fayga Ostrower (1990) discute: “o criativo na pessoa só pode aflorar e manifestar-se espontaneamente. A criatividade e sua realização
correspondem assim a um caminho de desenvolvimento da personalidade. Caminho sem fim. A pessoa poderá crescer ao
1. Foi uma escola de artes fundada em 1919 pelo arquiteto Walter Gropius, em Weimar, Alemanha, que unificou disciplinas como arquitetura, escultura, pintura
e desenho industrial.
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longo de sua vida, crescer para níveis sempre mais elevados e complexos, para aqueles que existirem latentes em suas potencialidades” (OSTROWER, 1990, p. 251).
Tais condições internas que sensibilizam o indivíduo em voga da criatividade, sua capacidade de engajar-se no que se faz
baseado em suas experiências de vida são mecanismos para o crescimento pessoal e criativo. Neste sentido, acredito que não
só pela espontaneidade o indivíduo desenvolve a criatividade. Mas sim, por uma série de estímulos e associações inerentes
as suas experiências.
Ostrower (2010), em outro discurso, debate a criatividade como objeto a ser trabalhado orquestradamente. Em suma, atuando
em conjunto com fatores entrelaçados fazendo relação à problemática social, econômica, política e também a cultural. Por
isso, se isolarmos tais elementos, inegavelmente, criamos barreiras em prol de inibir o livre fluir da criatividade. Consequentemente, a problemática da liberdade de criar torna-se evidente porque em determinados momentos este dito manar da criatividade necessita de estímulos para florescer e mediar os modos como os sujeitos se expressam.
Assim, é possível inferir que a proposição de uma intervenção educativa pensada para acionar e estimular a percepção artístico-criativa de alunos do Ensino Médio que por muitos motivos já não experienciam a atividade de pintar, de expressar-se
por meio da ação pictórica – pratica mais comum na fase da infância – possa ser uma oportunidade de prover outros aprendizados. De acordo Richter (2014, p. 57), “a pintura pouco ocorre no espaço da educação […]. Pouco é explorada como conhecimento que permite outros modos de interação entre as crianças, os adultos e o mundo. A cor não existe no cotidiano das
instituições nem como sensação visualizada, nem como matéria transformada pelo gesto do corpo sensível e inteligente. Até
parece que a cor como experiência sensorial não existe!” Por isso, a importância de repensarmos e reposicionarmos o lugar do
fenômeno cor nas experiências de ensino e aprendizagem.
Cotidianamente, são ilimitadas as possibilidades de experiências com a cor. Observar a mesma paisagem, a suas cores, tonalidade da vegetação, do céu, da água em momentos diferentes do dia são variáveis pela ação da luz. Porque a luz nunca é a
mesma e você se transforma junto nesse passar, através da mutação diária da natureza e as variadas experiências surgidas
durante a contemplação.
Segundo Dewey (2010, p.79), “a experiência direta vem da natureza e da interação entre os seres humanos. Nessa interação, a
energia humana é acumulada, liberada, represada, frustrada e vitoriosa.” Para este autor, há forte desejo e realização no fazer.
Ele pontua ainda que “todas as interações que afetam a estabilidade e a ordem no fluxo turbilhonante da mudança são ritmos”
(DEWEY, 2010, p. 79). Nesta experiência do fazer, todo desejo humano vem da interação e da sensibilidade com a natureza
e com o meio, nas questões externas, proporcionando condições para mudar, participar em diálogos sobre o próprio fazer
cotidiano.
Para Arslan e Iavelberg (2006) as práticas educativas em arte aproximaram-se das práticas sociais, incluindo a produção de
diferentes tempos e culturas como saberes a ser ensinados. No mais, segundo as autoras as orientações didáticas a partir de
trabalhos práticos de professores com seus alunos em sala de aula, adaptadas de acordo com o contexto educativo, são pontos a serem estudados e aplicados no processo ensino e aprendizagem, pois envolver o aluno no processo, desde a adaptação
do espaço em que o projeto vai ser realizado ou na montagem de um ateliê de arte na escola, são experiências que promovem
reflexões e transformação do olhar desses alunos, “o modo de se fazer arte se transforma, e isso também ocorre com os espaços de produção” ( ARSLAN; IAVELBERG, 2006, p. 62). Contudo, Richter (2003) lembra que “a escola é somente um desses
processos. A educação, no entanto, é universal, pois é a experiência básica do ser humano de aprender a ser competente na
sua cultura” (RICHTER, 2003, p. 25).
Além disso, esses conhecimentos básicos nos levam a escolhas, pois demonstram a interação entre a experiência e o fazer.
A opção da cor preferida, ou a estampa floral, quadriculada das roupas, da decoração, são gostos extraídos do cotidiano, do
meio pelo qual o ser humano faz a interligação da vida com os espaços que vivência. Já que, “a primeira grande consideração
é que a vida se dá em um meio ambiente; não apenas nele, mas por causa dele, pela interação com ele” (DEWEY, 2010, p. 74).
Portanto, a cor aparece como objeto da experienciação do olhar, das escolhas num enfoque artístico e cultural. Assim, o fazer
se apropria desse experienciar, demonstradas nas produções carregadas de significação, emoção e conhecimentos que para
as visualidades na arte educação serão reconhecidas nas formas de ver, interpretar e fazer.
2.1. A cor como artefato do cotidiano
O cotidiano é corriqueiro, onde fazemos a rotina diária acontecer. São aprendizados constantes que não são extraordinários,
mas podem trazer riquezas de cultura, relações de costumes, beleza, cor, estética e aprendizado. Os movimentos diários são
perceptíveis na medida em que passamos a observar o que fazemos habitualmente, assim como, por exemplo, quando nos
flagramos fazendo escolhas de roupas com a mesma tonalidade frequentemente.
A construção do cotidiano faz parte do ritmo de vida de um determinado lugar, grupos ou indivíduos expandindo-se como
corantes em panos molhados; sua ação é por inteiro, sem interrupções. Pois “o cotidiano se inventa com mil maneiras de caça
não autorizada” (CERTEAU, 1998, p.38). Essa forma de invenção torna-se crescente, em ritmo acelerado e, às vezes, chega a
delimitar o uso que deles fazem os grupos ou os indivíduos. Certeau (1998) exemplifica, “a análise das imagens difundidas
pela televisão (representação) e dos tempos passados diante do aparelho (comportamento) deve ser completada pelo estudo
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daquilo que o consumidor cultural “Fabrica” durante essas horas e com essas imagens”(CERTEAU, 1998, p. 39). Do mesmo
modo, estes grupos passam a difundir determinadas cores em situações corriqueiras da vida, como as cores das placas de
sinalização, que de tanto serem vistas passam a ser algo aprendido automaticamente.
Falar da cor como um artefato cultural é um exercício que nos aproxima dos significados diários que ela, de fato, passa a ter
em determinada cultura. Assim como ela – a cor, carregada de discursos, passa a agenciar um grupo de adolescentes, atraídos
pelo “mundo” do rock, a usar roupas pretas, por exemplo. Assim como Geertz (2008) compreende a arte como um sistema
cultural simbólico, podemos compreender o fenômeno cor como entidade complexa que nos imbui significados também complexos que só fazem sentidos a partir das nossas vivências. “e esta incorporação, este processo de atribuir aos objetos de arte
um significado cultural, é sempre um processo local; o que é arte na china ou no Islan em seus períodos clássicos, ou que é arte
no sudeste Pueblo ou nas montanhas da Nova Guiné não é certamente a mesma coisa, mesmo que as qualidades intrínsecas
que transformam a força emocional em coisas concretas […] possa ser universal” (GEERTZ, 2008, p. 146).
3. A COR COMO DISPOSITIVO DE APRENDIZAGEM: A EXPERIENCIAÇÃO
3.1. Passos metodológicos
Para colori está experiência metodológica utilizei autores como Uwe Flick (2009), Rosaline Barbour (2009), Marcus Banks
(2009) e Thiollent (1985) que discutem a pesquisa qualitativa a partir da análise de significados subjetivos da experiência e da
prática cotidiana; por se adequar aos objetivos propostos desta pesquisa, a abordagem qualitativa e exploratória teve como
ênfase no método da pesquisa-ação como forma de investigação baseada em uma autorreflexão empreendida pelos participantes que trabalharei como grupo focal para produção de dados.
De acordo com flick (2009) a pesquisa qualitativa “é relevante aos estudos das relações sociais devido à pluralização das esferas de vida” e não se refere apenas ao emprego de técnica e de habilidades no uso dos métodos, mas pressupõe uma atitude
em relação à pesquisa. Discutem vínculos elementares entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito – essa atitude está
associada à primazia do tema sobre os métodos, à orientação do processo de pesquisa e o modo como professor-pesquisador alcançou os objetivos –, a característica exploratória intrínseca à pesquisa qualitativa busca compreender e explanar a
problemática como uma alternativa de experiência de ensino e aprendizagem sobre as práticas sociais desses alunos. Neste
enfoque, a cor como artefato cultural no processo educativo.
Quanto aos métodos de coleta de dados, escolhi a pesquisa-ação, e inclui como eixo orientador a minha experiência como
educadora e justifica-se pela necessidade que emerge da prática social e pedagógica. São procedimentos que exigem engajamento e articulação direta na relação entre o pesquisador e pessoas envolvidas no estudo da realidade investigada. Por isso
foi necessário à definição da ação, dos agentes e o campo da investigação para o êxito da pesquisa (THIOLLENT, 1985).
Thiollent (1985) sugere o cumprimento dos seguintes momentos: 1) o conhecimento da realidade; 2) a participação coletiva
de todos os envolvidos e a ação de cunho educacional e político; 3) coleta de dados; 4) análise dos dados e planejamento da
ação; 5) implementação da ação; 6) avaliação dos resultados e elaboração do relatório – recorrência às etapas de análises e
relação com o material teórico referente.
3.2. Sujeitos e universo da investigação
A ação metodológica consistiu na elaboração de um subprojeto para a discussão sobre a experiência da intervenção educativa
e foi realizada com um grupo focal de 10 alunos do 1º ano do Ensino Médio, que estudam na Escola Estadual Augusto Antunes,
instituição a qual faço parte do corpo docente como professora de artes visuais e oficinas de pintura.
A pesquisa incluiu um planejamento, o desenvolvimento de ações e o preparo para a realização das oficinas utilizando a cor
como ferramenta principal na técnica de aquarela. No projeto, o “esboço planejado antecipadamente é traduzido em procedimentos concretos ou então, durante o processo, o plano é constituído e modificado em virtude das decisões tomadas em
favor de alternativas específicas” (FLICK, 2009 p.130). Esse planejamento abrangeu a organização da composição do grupo
focal, ou seja, um reconhecimento da realidade visando um olhar mais cuidadoso em relação à realidade da instituição escolar
e dos sujeitos. As sessões do grupo focal na experimentação das técnicas de aquarela foram registradas em fotografias em
concordância com os colaboradores da pesquisa. Conforme Barbour (2009), anotações sobre as diferentes etapas da pesquisa
constituíram a maneira de registrar observações imediatas sobre as discussões do grupo focal, detalhando aspectos da conversa e do conteúdo das discussões, anotando e complementando as reflexões no diário de campo.
Fica evidente, assim, a compreensão da pesquisa qualitativa como um processo interativo no qual se vivenciam diversos
papéis e experiências durante as interações práticas e artísticas nas relações sociais entre os participantes. Banks (2009)
destaca a importância das fontes visuais quando somadas as observações do pesquisador porque elas podem ser úteis no
momento da interpretação dos dados da pesquisa como um caminho a revelar camadas de sentido entranhadas nos objetos
visuais.
As análises das produções do grupo focal foram transcritas e os dados produzidos foram organizados e utilizados como parte
do resultado final da investigação, juntamente com suas produções artísticas.
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3.3. A cor nas experiências artísticas cotidianas
Ao iniciar os trabalhos práticos foi desenvolvida uma intervenção artístico-educativa utilizando a cor como dispositivo de
aprendizagem. E para o projeto se concretizar criei um subprojeto intitulado: A cor nas experiências artísticas cotidianas de
alunos do 1° ano do Ensino Médio. Foram realizadas 10 aulas em formato de oficinas e o processo seguiu um roteiro claro e
específico voltado ao desenvolvimento das etapas que serão descritas no decorrer do texto.
Em decorrência disso, busquei como prática de pintura a técnica em aquarela por ser a mais próxima da suavidade e delicadeza
das cores e a facilidade em aprender a técnica. A aquarela é versátil, por isso Paul Klee foi um teórico que enveredou esforços
nos estudos sobre a cor criando esquemas e exercícios de sobreposição de cores, veladura ou guache. Esses modelos oferecem máximo controle na aplicação das camadas de tinta (BARROS, 2011, p.133).
Portanto, o processo de simplicidade da aquarela imbuída na percepção dos alunos foi desenvolvido para auxiliar nas atividades sobre o método didático da expressão no uso da cor em pinturas por consistir no emprego de características subjetivas
individuais em relação à escolha da cor no cotidiano voltado para as experiências artísticas que são reveladas posteriormente
nas produções de cada aluno.
Desta experiência desenvolvi um portifólio que intitulei de Aquarelando em arco-íris: do cotidiano ao aprendizado, e neste,
dividi metodologicamente em quatro etapas: sensibilização e conceituação das cores; aplicabilidade da técnica de aquarela;
experienciação da cor nas pinturas em aquarela; e, Interpretação e análise dos alunos. Esteticamente o portifólio foi feito em
formato de paleta, com folhas divididas nas sete cores do arco-íris (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta), formando um leque de cores. Em cada cor foi trabalhado um tema das etapas, e o passo-a-passo do uso dos materiais e técnicas,
as produções e por fim as análises dos alunos sobre seus trabalhos.
3.4 Explorando o portifólio
Sensibilização e conceituação das cores
Nesta etapa apresentei conceitos de cor, misturas, matizes, cor (pigmento), cor (luz) e a subjetividade da cor e seus efeitos
psicológicos e fisiológicos. Usei técnicas de misturas de pigmentos e apliquei a técnica da sala escura para que os alunos
percebessem que a cor só existe quando a luz é presente.
E para a sensibilização plástica, utilizei papéis coloridos cortados em pequenos pedaços quadrados para que os alunos
fizessem composições aleatórias em fundo cinza, (técnica de experimentação dos tons) empregando as cores primárias,
secundárias e terciárias; cores frias e quentes. Neste ponto, expliquei que cada sujeito possui preferências individuais
de cores, e sua opção era resultado de variantes, como o meio em que viviam; os costumes e o conhecimento adquirido
durante a vida.
Aplicabilidade da técnica de aquarela
Para esta etapa, o esforço convergiu no sentido de encaminhar o alunado a conhecer os materiais e as técnicas de pintura em
aquarela. Tappenden (2016) defende que por um lado a aquarela é uma técnica muito antiga, no entanto, de fácil aplicabilidade.
E por sua versatilidade quando do momento das pinceladas, escolhi essa técnica no direcionamento do processo elaborativo
das pinturas. Segundo Arslan e iavelberg (2006) falam da importância da constante reflexão sobre os materiais e suportes
utilizados nos trabalhos de arte, pois estão impregnados de história e se relacionam com o fazer. Sendo ricas fontes de conhecimento e pesquisas em propostas práticas.
Sendo assim, o roteiro prático de aquarela foi desenvolvido para ser aplicado neste projeto, com explicação histórica de cada
etapa. Pois foi utilizando algumas técnicas tradicionais da aquarela aperfeiçoando e unindo técnicas de aplicação para que
se tornassem mais compreensíveis para os alunos, pois muitos não conheciam esta modalidade de pintura. Seguindo alguns
passos teóricos de conhecimento das ferramentas, materiais, tintas e marcas visuais básicas.
Nesta fase de aprendizado de técnicas, os alunos realizaram trabalhos monocromáticos, contornos e desenhos com pincel
de variados tamanhos interagindo diretamente com o ambiente em que estavam. Pois somente “a aquarela é capaz de
traduzir com sucesso o efeito cotidiano da luz ao alterar as cores que enxergamos” (TAPPENDEN, 2016, p. 23). Em cada momento, experimentavam duas cores por vez, no decorrer do processo de aprendizado da modalidade em aquarela, destarte,
os alunos passavam a misturar e a conhecer diferentes cores ao mesmo tempo. E ao perceber que já estavam envolvidos
com a aquarela passamos ao momento de experienciação, aliás, a meu ver, foi a mais prazerosa e envolvente durante todo
o andamento do trabalho.
Experienciação da cor como dispositivo de aprendizagem
No terceiro passo do projeto, os participantes puderam, enfim, manipular com mais precisão os pigmentos. Quando partimos para a prática as surpresas foram surgindo, a cor foi aos poucos cedendo lugar ao envolvimento e entusiasmo nas
produções.
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Seguimos rito próprio de utilização de duas cores primárias, sucessivamente, mesclamos primárias e secundárias até chegar
as terciárias. No desenvolvimento do processo enfatizei o arco-íris como referência de paleta de cores, o qual a composição
do mesmo abrange os dois estágios de misturas entre cores primárias, chegando à secundária. Os alunos eram estimulados
constantemente a fazerem composições com as cores as quais tivessem maior simpatia e apego.
No entanto, para a introdução de novos temas abordei o cotidiano nas pinturas de Tarsila do Amaral, como exemplo de cor
voltado as experiências que a artista brasileira teve em sua infância no sítio da família. Aqui, a intenção não era utilizar os traços de Tarsila do Amaral, mas demonstrar a expressão moderna em seus temas, influenciado pelas suas vivências da infância,
pelas cores da natureza, porém mais ligada as suas raízes culturais.
No decorrer do processo de experienciação foram elaboradas muitas pinturas em aquarelas. E juntamente com os alunos,
selecionamos algumas para realizar uma amostra feita no rol de entrada da escola. A exposição gerou entre a comunidade
escolar, olhares de admiração e encanto pelos trabalhos realizados, demonstrando um semblante de orgulho e alegria entre os
alunos participantes das oficinas e despertando interesses em outros.
Interpretação e análise dos alunos
Após a conclusão dos trabalhos práticos, cada aluno escolheu a produção mais significativa e comentou sobre ela. O aluno
Matheus Lopes, 17 anos, fez sua leitura interpretativa. Escolheu a pintura de uma borboleta com tons de laranja e lilás, como
ilustra na figura 01.
Figura 1: Borboleta. Produção realizada na oficina de pintura em aquarela, 2016.

Fonte: Arquivo da autora.

“O meu lado aquarelado é estampado nesta pintura. A aquarela serve pra pintar e borrar. Espalhar as cores sem limite de
margem, fazer as cores deslizarem no papel, sem aquela concentração em apenas um lugar. Brincar com o jogo de cores, seus
matizes e nuances… Seus opostos, é maravilhoso!” Desta forma, compreende-se nas palavras do aluno Matheus Lopes, que
as cores na pintura retrata um estado particular de cada indivíduo, mesmo que na utilização de poucos traços, ele conseguiu
demonstrar suas vivências e opções por determinada cor.
Já para a aluna Nívia Luz de Paula, 15 anos, seu relato sobre a produção que escolheu O arco-íris, o mundo que não existe.
Demonstra um desejo de viver em um mundo melhor, mais colorido quando ela comenta: “a cor no meu trabalho de pintura
revela um mundo que deveria ser melhor, com mais cor. Há muita maldade no mundo, então eu tento transformar através de
minhas pinturas com muita cor.”
Deste modo, essas análises dos alunos não se esgotam, são leituras e interpretações carregadas de sentido, subjetividade e expressão, onde a cor é a principal ferramenta que revela de maneira pictórica, o que de fato esses alunos tentam
mostrar sobre o espaço em que vivem e o que esses saberes diários proporcionam como aprendizagens e crescimento
artístico e cultural.
Vale ressaltar, o contido nas pinturas versaram desde elementos do imaginário infantil, paisagens e silhuetas faciais humanas.
Ao final, verifiquei trabalhos destacando-se enquanto produções significativas e diversificadas, no que tange os aspectos imagéticos de experienciar a cor e outros conectados ao aspecto político e social das vivências dos alunos. As cores mais usadas
eram vermelho, laranja, verde, marrom e azul nas produções dos alunos como ilustra a figura 02.
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Figura 2: Produção em aquarela realizada por um aluno na oficina, 2016.

Fonte: Arquivo da autora.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do processo de intervenção artística observei as seguintes questões: as técnicas apreendidas pelos alunos teve
boa assimilação, o uso dos materiais e as composições de misturas de tintas foram similarmente bem trabalhados. No
que tange as produções, a simplicidade dos traçados, a forma de aplicação da cor no processo de composição estavam
bem evidenciados na maioria das pinturas. Ressalto ainda a existência de diferenças entre os participantes. Diferenças
essas de caráter estilístico, no uso da diluição de tintas, na formação de aguadas e a forma como eram aplicadas no papel.
Com efeito, cada um possuía sua característica especial marcada com impressões bem pessoais. No entanto, alguns se
deixaram influenciar pelo trabalho do colega ao lado, principalmente tentavam copiar daqueles com maior habilidade em
pintura e desenho, sendo que essa faceta, a busca por outros referenciais não anula a riqueza do processo criativo, ao
contrário, potencializa-o.
Por todo modo, o projeto A cor nas experiências artísticas cotidianas de alunos do 1° ano do ensino médio, suscitou observar
a sensibilidade de experienciação da cor; composição da imagem resultante, mesclagem de cores, o emprego das cores do
cotidiano, sem muito importar-se com o possível nível alcançado de habilidades da pintura em aquarela. Por isso, empreguei
qualitativamente a aplicação das cores relacionadas ao cotidiano dos alunos. Sendo que esses educandos foram desafiados
constantemente a fazerem produções sem contornos com a cor preta, os quais eram acostumados a realizar, no entanto, esta
regra não era obrigatória.
Ressalto ainda que quando os alunos são estimulados de forma apropriada, adquirem saberes e conhecimentos sobre si, revelando suas competências e reflexões sobre sua própria prática expressada dentro do contexto educacional vivenciado em sala
de aula. Para tanto, as análises não se esgotam somente com as observações aferidas até aqui. Sendo de vital necessidade,
maior aprofundamento em torno dos momentos de criação coletivas ou individuais de alunos em processo de experiências
artísticas com a cor, sejam eles antes, durante e depois da conclusão das oficinas.
Portanto, o uso da cor através da pintura em aquarela consegue envolver de maneira satisfatória em diversificadas formas de
manusear a cor. Gerando desenvolvimentos e despertando o interesse dos alunos para questões do perceber mais sensível,
as reflexões e os debates a propósito do contexto a qual está inserido. Logo, existe a necessidade real e precisa, de trazer
questões ligadas ao fazer artístico dentro e fora da escola, já que a prática da pintura foi deixada de lado pelas escolas, principalmente as de alunos do Ensino Médio, que precisam de dinâmicas e estratégias diferenciadas para que as aulas de Artes
e oficinas de pinturas sejam resgatadas, e não se tornem apenas um momento de lazer, mais um processo de apreensão de
conhecimento sobre os saberes em um olhar mais crítico-reflexivo sobre sua própria realidade.
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RESUMO
Fazer emergir experiências sociais que no seu fazeraprenderensinar promovem subjetividades emancipatórias ao valorizar saberes não científico, não hegemônicos e não colonializantes na produção do conhecimento. Trazer à cena vivências ordinárias
que abrem caminhos para existências outras, dentro de sistemas hegemônicos é pensar as ações e os movimentos singulares
e plurais como tessituras rizomáticas, ocultas dentro da lógica fascista, mas de efeito positivo como proposições para uma
sociologia das emergências em processos de decolonialidade.
Sensível a essas inquietações, que estão permeadas nas maneiras de experimentar a arte como mediação no fazer cotidiano, este ensaio propõe alinhavar os processos de subjetivação emancipatórios de jovens que vivem nas periferias do Rio de
Janeiro, investigando modos de vida nesse fazer com a arte e a tecnologia digital dando o embelezamento. Nessa urdidura,
alinhavamos os fios com Alves, Certeau, Deleuze, Dubois, Gallo, Guattari, Santos e Walsh, para tecer, alimentar, fermentar o
pensamento sobre as experiências Proliferantes.
Palavras-chave: Proliferantes. Experiências sociais. Cotidiano. Arte. Tecnologia digital.

“Os habitantes dos bairros suburbanos vão ao center, ao shopping center, como antes iam até o centro. O tradicional passeio
do fim-de-semana até o centro da cidade tende a ser substituído pela excursão até esses centros urbanos. De banho tomado,
arrumados e penteados, vestidos com suas melhores galas, os visitantes vêm para uma festa à qual não foram convidados, mas
podem olhar tudo.” (Eduardo Galeano1)
A uva e o vinho
Um homem dos vinhedos falou, em agonia, junto ao ouvido de Marcela. Antes de morrer, revelou a ela o segredo:
_ A uva – sussurrou – é feita de vinho.
Marcela Pérez-Silva me contou isso, e eu pensei: se a uva é feita de vinho, talvez a gente seja as palavras que contam o que a gente é.
(Eduardo Galeano, Livro dos abraços).
1. PERIFERIAS PROLIFERANTES?
Proliferar é decompor a matéria orgânica por meio da fermentação, contaminação e transformá-la em minerais para produção
de matérias vivas. A beleza do que compõe o processo dessa transformação está em ações cotidianas que se produzem em
movimentos de fazeres ordinários.
Periferias é tudo o que está a margem, no entorno, circunscrevendo um centro. Esse movimento ele é geográfico, geométrico,
político, cultural e marginal. Está no campo da objetividade e da subjetividade.
Proliferar faz parte do meu fazer cotidiano diante das buscas em fazer-me em mim no contato com os outros, outros que
Michel de Certeau nos apresenta como mecanismos de apropriação dos artefatos, bricolagens e astúcias em processos praticantes. Decompor é esmiuçar esses fazeres cotidianos que me levaram a encontros com a arte e a tecnologia nas narrativas
audiovisuais diante de situações marginais, ocultas ou invisíveis. É Trabalhar com as vibrações livres2 marcadas pelas minhas
vivências que manifestam as inquietações com o compromisso político no fazer cotidiano, nos processos de subjetivação
imbricados nas relações de afetos.
Venho de lugares periféricos, bairros dos arredores de munícipios da Baixada Fluminense, região metropolitana do estado do
Rio de Janeiro, Brasil. Lugares estes, que estão em cadeia, marginais dentro das estruturas colonialistas. Os bairros nos quais
morei também são periféricos em relação aos centro dos municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti. Cresci com
vergonha de ser quem eu era, vergonha de ser de onde eu era, porque a imagem produzida sobre estes lugares e das pessoas
que lá vivem sempre foi de extrema violência e ignorância. Imagens produzidas pela colonialidade eurocêntrica, ideia capitalista de subserviência e escravidão dos pensamentos e ações de praticantes que vivem em periferias e comungam de saberes
1. https://www.pensador.com/autor/eduardo_galeano/ [Acesso: 11 de jul de 2017].
2. Vibrações livres ocorrem quando um sistema mecânico é disparado com uma entrada inicial e depois deixado vibrar livremente. Exemplo disso é bater um
diapasão e deixa-lo tocar, a partir do primeiro disparo, aquele movimento ou onda sonora vibrará livremente.
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ancestrais. A colonialidade nega esses saberes, práticas, sentimentos, emoções, percepções, tornando as pessoas que estão
a margem desse sistema, estigmatizadas e invalidadas dentro de processos culturais, intelectuais e científicos. Porém há uma
resistência no cerne das experiências cotidianas em que os praticantespensantes3 produz com traços de decolonialidade e
que na contemporaneidade com os usos democráticos da audiovisualidade digital, manifestam expressões que evidenciam
essa resistência.
Eu vim deste fazer, que desde a adolescência, a arte esteve como um interstício de re-existência, uma experiência que me encorajou a trabalhar com outros jovens no sentido de despertar a potência inibida por padrões colonializantes, na produção de
processos de decolonialidade, tensionada nos fazeres cotidianos num mundo de sobrevivências sociais, políticas e culturais.
Este ensaio traz questões que envolvem as maneiras de criar espaços inventivos no fazer cotidiano com jovens entre 17 e 25
anos, participantes da pesquisa que envolve o projeto Proliferantes, abarcado dentro da ação multiplicadora, Kabum! em Rede,
Territórios de Arte e Tecnologia!4. Escrever sobre a ação Proliferantes é dar visibilidade a potência que está nesta produção e
evidenciá-la no universo acadêmico e científico, ao contrário de julgá-la como inválida na construção social, política e cultural
mediada pelo capitalismo. (Santos, [2002]?) denomina de desperdício social, a negação do valor das experiências sociais pelo
capitalismo e o neoliberalismo, chamando a atenção para a necessidade de pensar uma sociologia das ausências e das emergências, provocadas pela ecologia do saber. As experiências das periferias inspiraram projetos de intervenção, fazendo uso da
arte e da tecnologia digital na expressão de desejos e espaços inventivos de estar na vida.
Uma tensão que emerge nessa reflexão em torno das Periferias Proliferantes é que se trata de um projeto, mantido como programa de responsabilidade social de um instituto ligado à uma empresa de telefonia multinacional. Como atuar neste lugar que
provoca outras manifestações cotidianas na expressão de jovens de periferias sem ficar refém, e já estando, de um sistema
capitalista eurocêntrico com interesses mercantis?
Esses programas de responsabilidade social ligados a empresas privadas, assim como de agências nacionais e internacionais
que na justificativa da democracia de direitos sociais, impera como linha de comando, de neutralização, controle de uma
suposta paz e distribuição de bens sociais, dentro de uma suposta lógica democrática, que numa estrutura compensatória,
salvaguarda interesses da estrutura econômica ocidental e da política neoliberal do capitalismo.
Esse fenômeno aparece nos 90, quando a diversidade cultural na América Latina é evidenciada nos debates políticos, sendo
inserido nas políticas públicas e reformas educativas, constitucionais, tornando um importante momento histórico, tanto no
âmbito nacional dos países latinos como nas relações inter e transnacionais. Essa mudança política, está relacionada a dinâmica das lutas dos movimentos sociais, por direitos e reconhecimento do valor das existências e resitências intrínsecas as
ancentralidades. Porém, Walsh nos desafia a olhar por outro prisma, pela trinca da globalização, poder-capital-mercado, “O
marco central para tal contextualização encontra-se na histórica articulação entre a ideia de ‘raça’ como instrumento de classificação e controle social e o desenvolvimento do capitalismo mundial (moderno, colonial, eurocêntrico), que se iniciou como
parte constitutiva da constituição histórica da América. […] Essa colonialidade do poder – que ainda perdura – estabeleceu e
fixou uma hierarquia racializada: brancos (europeus), mestiços e, apagando suas diferenças históricas, culturais e linguísticas, ‘índios’ e ‘negros’ como identidades comuns e negativas. A suposta superioridade ‘natural’ desenvolveu […] as categorias
binárias, oriente-ocidente, primitivo-civilizado, irracional-racional, mágico/mítico-científico e tradicional-moderno justificam a
superioridade e a inferioridade – razão e não razão, humanização e desumanização (colonialidade do ser) e pressupõem o eurocentrismo como perspectiva hegemônica (colonialidade do saber) […]. É tal operação que põe em dúvida, […] o valor humano
destes seres, pessoas que, por sua cor e suas raízes ancestrais, ficam claramente ‘marcadas’[…], pelo caráter da ‘desumanização da raça na modernidade configura a falta de humanização das pessoas colonizadas’, que os distanciam da modernidade,
da razão e das faculdades cognitivas. (Walsh, 2009: 14-15)”.
Porém, dentro desse universo ampliado da política de mercado neoliberal, e da política compensatória de inclusão social e
cultural, acontece as relações entre sujeitos que tem interesses humanizados imbricados aos interesses hegemônicos e imperialistas que atuam no fazer cotidiano dessas instituições e programas. Por isso, o risco da generalização entre as relações
institucionais e os sujeitos das práticas, pode da mesma forma, gerar invisibilidade das singularidades que atuam nas brechas
dessas políticas assistencialistas, por tratar de pessoas envolvidas nestes lugares com compromissos de uma vontade de mudança social. Como lidar então, nesse fio da navalha entre a colonialidade e a decolonialidade, quando se trata em desenvolver
projetos sociais? Como usar de astúcias e bricolagens nas estratégias colonialistas? (Certeau, 1998) distingue as estratégias
e astúcias existentes nas ações sociais, em que a estratégia funciona como uma permanência colonialista e que nos seus
usos cotidianos, os praticantes com suas astúcias criam brechas, frestas nas relações de dominação. Aonde se apresentam
essas astúcias e como criam linhas de fuga com os usos de artefatos tecnológicos e artísticos que driblam e se aproveitam
das fendas da colonialidade?

3. Este modo de escrever estes termos juntos e grafados – tais como os termos aprenderensinar, práticateoria, praticantespensantes, espaçostempos, conhecimentossignificações, docentesdiscentes, entre outros – é utilizado em pesquisas nos/dos/com os cotidianos e serve para nos indicar que, embora o modo
dicotomizado de criar conhecimento na sociedade Moderna tem sua significação e importância, esse modo tem significado limites ao desenvolvimento de
pesquisas nessa corrente de pensamento.
4. Projeto apresentado à lei de incentivo a cultura (ICMS - imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizado pela Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia, programa do Oi Futuro em parceria com a ONG Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP). A Oi Kabum!
atuou entre os anos de 2009 e 2016 na formação de jovens em áreas artísticas e tecnológicas.
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2. PROLIFERANTES INSOLENTES
Nos encontros com (Santos, [2002]?), me deparei com sua crítica a razão indolente como um modelo de racionalidade ao que
se refere à ideia hegemônica do pensamento científico ocidental como conhecimento verdadeiro, monolítico que despreza e
desqualifica a multiplicidade dos conhecimentos produzidos em experiências menores5, (Deleuze, 1977; Gallo, 2007). Nesse
sentido, provoco brincar com a ideia de Proliferantes insolentes em contraponto a razão indolente. Experimentar uma pedagogia insolente em laboratórios de arte e tecnologias digitais, que se apropria das relações ordinárias como um campo do
possível no acontecimento em profundidade, ao contrário de uma ação que atinge em extensão para assistir a muitos, criando
totalidades e controles, com políticas de institucionalização generalizantes, que desconsideram as singularidades, multiplicidades e tensões imbricadas nos micro fazeres cotidianos.
Proliferantes insolentes provoca uma pedagogia do atrevimento/encorajamento no que tange perceber as democracias nas
relações horizontais de atuação, que possa levar a ensaios de “emancipação social”, que defende Santos “como um efeito agregado das lutas contra as diferentes formas de poder social e afere-se pelo êxito com que vão transformando relações desiguais
de poder em relações da autoridade partilhada em cada um dos espaços-tempos. (Santos, 2016: 138)” Com isso identificamos
um precioso poder nos usos das artes e tecnologias digitais como um laboratório de desenvolvimento de democracias participativas e comunitárias como possibilidades de gestão coletiva e horizontal no processo criativo e de aprendizado. Proliferantes
insolentes - pedagogia do atrevimento/encorajamento, foi um exercício de emancipação tecido de forma processual por jovens,
educadores, artistas, militantes e colaboradores.
O uso das artes e tecnologias digitais como experimentos de outros arranjos fora dos padrões convencionais de arte, deflagra
a produção de sensações, consciência e reconhecimento do corpo na exploração dos sentidos, que leva à percepção da pessoa
na sua integridade singular e múltipla, ao mesmo tempo, corre o risco de tracejar caminhos padronizantes de reprodução da
cultura hegemônica, nessa tensão desfia-se em linhas de fuga, processos desterritorializantes6 na inventividade e na provocação de espaçostempos de existência, como um maravilhamento da potência de reconhecer em si, um alguém que urdi junto a
outros fios, uma trama de re-existências, como processos de decolonialidade.
Ao encontro com as astúcias e artefatos de Certeau trago a provocação sobre os usos das tecnologias por (Dubois, 2004)
que tem como conceito de tecnologia a arte do fazer. Na produção histórica de imagens, foram criadas diferentes tecnologias, que “pressupõe um gesto de fabricação de artefatos por meio de instrumentos, regras e condições de eficácia, assim
como de um saber. (Dubois, 2004: 31)” E na contemporaneidade as tecnologias de produção de imagens como vídeos,
celulares, internet, interfere nos modos de criação e no diálogo entre a imagem e a arte. Dubois traz o vídeo como um instrumento de questionamento na tensão imagem-arte, em que ele reivindica o vídeo como “um estado do olhar: uma forma
que pensar. (Ibid.: 28)” Seguindo essa provocação, o vídeo impregnado em tecnologias ainda mais democráticas favorecem
diferentes formas de pensar.
2.1. O ambiente
Apresentar o ambiente onde se prolifera periferias na ação Proliferantes causa certa angustia que reside entre, a ingenuidade
que a paixão pelo projeto pode levar a reforçar os interesses da colonialidade e, o contato com as possíveis astúcias que aparecem na apropriação dos mecanismos colonialistas, utilizando de artefatos para expressar com a arte e tecnologias digitais
possíveis rastros de decolonialidade. É um conflito que se apresenta por essa experiência fazer parte do programa do instituto
de responsabilidade social Oi Futuro e realizado por oito anos pelo CECIP – Centro de Criação de Imagem Popular, ONG que
há 30 anos atua em projetos de comunicação e educação popular e comunitária, pautados pela pedagogia Freiriana. Sob uma
ótica generalizada, as empresas criam tais institutos por interesses financeiros e por uma política de mercado, tanto na criação
de uma imagem positiva da empresa como beneficio de isenção tributária. Por outro lado, organizações não governamentais,
se utilizam dessa conduta, para fazer usos desses recursos em prol de ações localizadas, algumas paliativas, outras contundentes, umas para suprir as obrigações do poder público, outras de fortalecimento e resistência política de grupos sociais que
foram marginalizados pelo processo colonialista, e que se escamoteia na tentativa de minimizar os estragos éticos e estéticos
causados pela colonialidade com essa política compensatória.
Nesse ambiente de contradições e dicotomias, o CECIP que possui uma equipe de educadores, artistas, ensaístas, oriunda de
movimentos populares e sociais, com a missão de, por meio de metodologias participativas, desenvolver ações emancipatórias, que em 2009, recebeu do Oi Futuro o convite para realização do projeto, Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia.
A Oi Kabum! direcionada a atender jovens de 16 a 21 anos, oferecia por dezoito meses, formação básica nas linguagens do
vídeo, fotografia, computação gráfica, design gráfico, design sonoro, web design e arte digital, partindo da metodologia de
5. Deleuze (1977: 28) trata o conceito menor, em Kafka, por uma literatura menor. Recuperado de: https://maiseducacaomusical.wordpress.com/2011/06/21/
texto-em-torno-de-uma-educacao-menor-por-silvio-gallo/ [acesso: 16 de abr.2017], em deslocamentos menores, pensa uma educação menor, como ações desterritorializantes de micropolíticas. “[…] faz emergir possibilidades que escapem a qualquer controle; […]O ativismo militante de uma educação menor não
está alheio a riscos.”
6. DELEUZE, G. GUATTARI, F. (2007:17-32), Mil Platôs, capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1. São Paulo: Ed. 34. Entendemos que qualquer ação, pensamento que
busca fugir de uma lógica hegemônica, estabelece aspectos de desterritorialização e cria outras formas de existência como subversão ao sistema capitalista
e padrões hegemônicos.
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aprendizado por projetos que expressassem os desejos e pensamentos sobre questões vivenciadas por esses jovens de periferias da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana do estado do Rio de Janeiro.
A partir 2015, no auge da crise econômica, um corte orçamentário, levou a redução da formação para nove meses e como
estratégia de complementação da formação, introduzimos a ação Multiplicadores, que chamamos de Proliferantes, realizada
entre junho e dezembro 2016.
A ação Proliferantes reuniu 28 jovens, que em 07 meses participou de laboratórios de experimentações artísticas, tecnológicas
e sensíveis que levaram a pesquisa em seus ambientes de convivência até chegarem a elaboração de quatro projetos.
Os laboratórios de experimentações artísticas trouxeram questões envolvendo a atuação dos jovens na perspectiva de emergir potências de saberes ordinários que são negados ou descartados por uma cientificidade colonialista; e pensar sobre os
processos de colonialidade e decolonialidade articulados entre si nas ações de projetos sociais. Quando me deparo com a
expressão decolonialidade, reforço a tensão que apresenta a pesquisa pontuada pelos fazeres de praticantes localizados num
projeto social, que envolve empresa privada, ONG e a ação de jovens das periferias como produtores de conhecimentos e
pensamentos, possibilidades de reinvenção de jeitos de estar nessa sociedade neoliberal, capitalista e colonialista, buscando
e revelando suas singularidades e pluralidades nos modos de existir.
3. PEDAGOGIA DO ENCORAJAMENTO, PEDAGOGIA INSOLENTE
Vivemos entre 2015 e 2016 um contexto político que negligenciou a ética e a estética na política nacional. Sentimentos de indignação e impotência diante da democracia ameaçada pelo movimento golpista que se instalou no Brasil, levou a equipe que
conduzia a ação Proliferantes a um estado de mobilização silenciosa. Pensar mais intensamente sobre as questões de participação promoveu um lugar de inquietudes que nos desafiava a experimentar fazeres subversivos, fora dos padrões tensionados
por pensamentos estruturantes e hierarquizantes. Como diluir essa dualidade? “Entrar pela grande porta central, prevista para
isso, e onde tudo já se encontra organizado para ser visto frontalmente, parece-me menos aguçado, menos pertinente, menos
desbravador, que esgueirar-se sorrateiramente por uma pequena porta lateral, capaz de revelar coisas inéditas (jamais vistas
assim) e geralmente mais significativas e originais. (Dubois, 2012: 1-2)”.
A arte atuou como essa pequena porta lateral. Uma fenda de expressões estéticas das periferias, um caminho livre, aberto ao
improviso, ao imprevisto, favorecendo a investigação de rabiscos de revelação da decolonialidade, que estão ou são forçosamente invisíveis nessas expressões. “Deformar os territórios com imagens (o ponto de vista daquele que sabe o que significa
mover-se) é muitas vezes mais penetrante e fascinante que observá-las sabiamente de frente, lá onde elas se apresentam e
onde, finalmente, fazem barreira. Portanto, praticar intencionalmente o enviesamento. (Ibid.: 2)”
A orientação enviesada do trabalho foi permeado pelo acontecimento7. Um planejamento aberto a ser trabalhado com os
participantes na efervescência de multiplicidades culturais, religiosas e sociais, criando um campo de empatia. A busca do
que tem por dentro de cada expressão e manifestação artística e cultural, refletindo sobre o modo de existência nesse campo,
tendo a arte como deflagradora de experiências de desobediência de regras, de quebra de conceitos estabelecidos por uma
cultura hegemônica.
Esses encaminhamentos se revelaram maior do que a relação de respeito ou tolerância às diferenças que impregna a
lógica neoliberal da modernidade, como tensiona Walsh, “Nesse sentido, o reconhecimento e respeito à diversidade cultural se convertem em uma nova estratégia de dominação que ofusca e mantém, ao mesmo tempo, a diferença colonial
através da retórica discursiva do multiculturalismo e sua ferramenta conceitual, a interculturalidade “funcional”, entendida de maneira integracionista. Essa retórica e ferramenta não apontam para a criação de sociedades mais equitativas
e igualitárias, mas para o controle do conflito étnico e a conservação da estabilidade social, com o fim de impulsionar
os imperativos econômicos do modelo neoliberal de acumulação capitalista, agora “incluindo” os grupos historicamente
excluídos. (Walsh, 2009: 16)”
As diferenças eram tecidas pelos afetos, num estado de confiança, confiar–fiar-com–fiar juntos. Nesse emaranhado de fibras
desfio com (Alves, 2002)8 possíveis desafios na tessitura de conhecimentos, gerado nos vários processos que se dão nas
práticas sociais, assim como as interferências de tantos outros sujeitos, que em sua diversidade, complexificam e enriquecem
esse processo. Vivenciamos acontecimentos que, do ponto de vista deleuziano, se dá na convivência com as questões apresentadas no campo sensível de afetações; então, investigamos processos que dessem conta das conexões entre realidades e
desejos em realizar projetos que pudessem incomodar e inspirar. O incomodo como um encontro movediço que tira da zona
de conforto, que faz doer.
Num sistema capitalista há aqueles que ignoram a dor alheia. Alternativa à razão indolente, (Santos, [2002?]), propõe
pensar sobre a sociologia das emergências, visibilizando as experiências sociais existentes dentro de uma totalidade num
7. Deleuze, (1995, p. 8) apud Gallo (2002, p. 176). “Navalha de Dalli”: sobre o conceito de hecceidade. Recuperado de <Blogger. Murilocorrea.blogspot.
com>2009/12, s> [acesso em: 03 de abr. 2017]. O acontecimento para Deleuze é um dos elementos dos princípios característicos da multiplicidade, que são
hecceidades (quer dizer, individuações sem sujeito); […] poder de afetar e de ser afetado.
8. ALVES, N (2002:13), Tecer conhecimento em rede. Rio de Janeiro, DP&A
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sistema hegemônico, fazendo com que elas deixem de ser ausentes para serem presentes como alternativas viáveis, singulares, plurais e concretas de uma existência elaborada nas relações de afeto, na superação de um mundo globalizante,
capitalista e estagnado.
Apropriando-nos de uma postura transgressora, tendo a arte como um caminho subversivo e afinados a crítica de Santos,
percebemos a potência Proliferantes como uma pedagogia do encorajamento, uma pedagogia do atrevimento. Uma “razão”
insolente à razão indolente.
3.1. Laboratórios de re-existência
No presente certeuniano, as coisas acontecem no fazer e no pensar sobre esse fazer, na relação entre as coisas e artefatos,
e as coisas aqui entendemos como, as pessoas, os sentimentos, as emoções, o corpo, o espírito, a arte e os equipamentos
tecnológicos.
Foi um laboratório de experimentações artísticas, fazeres culinários, fazeres de proliferação e fermentação, como fazer pães,
cervejas, keffir, geleias de agar agar9, sushi com shoyo e saquê, risotos com cogumelos. Os saberes de todos eram trazidos
para aquele laboratório que na sua fluição transformava em pesquisas de projeções sobre objetos, gestos sonoros, relações
micro e macro como produção imagética nos usos das câmeras de celulares, sensações corporais; e na fruição apresentavam
as discussões sobre violência, preconceitos, discriminação racial, sexualidade, padronização dos valores, padronização dos
corpos, padronização democráticas, democracias participativas.
Dar voz! … Dar voz? Ou estabelecer um coral de diferentes vozes entoando sutilezas? O cineasta documentarista Eduardo
Coutinho já dizia que, ninguém dá nada a ninguém; e ninguém é coitadinho. Dizer que dá voz, ou que tira do lugar de coitado,
simbolicamente, é dizer que há no outro ausência daquilo que se diz dar. Porém, não há uma não existência, sim, uma negação da voz e da dignidade. Isso é um comportamento e uma produção da colonialidade, desde o momento que se usurpou as
terras, os corpos, as tradições, as crenças, os saberes. Lava-se tudo com muito cloro para alvejar o tecido cultural a ponto de
esgarçar, desfiar, romper, arrebentar. É um fenômeno que acontece ao negar as possibilidades, as capacidades, potências e
vozes daqueles que são subjugados a expressão de pouco ou nenhum valor, no sentido de aniquilar qualquer experiência que
subverta, ou altere a ordem, ou a lógica capitalista nas relações de dominação.
Walsh vai além: “Esta matriz quadridimensionada da colonialidade evidencia que a diferença construída e imposta desde a
colônia até os momentos atuais não é uma diferença simplesmente assentada sobre a cultura, tampouco é reflexo de uma
dominação enraizada em questões de classe como eixo central, como vem argumentando grande parte da intelectualidade
latino-americana […]. A matriz da colonialidade afirma o lugar central da raça, do racismo e da racialização como elementos
constitutivos e fundantes das relações de dominação. (Walsh, 2009:16)”
No lugar de dar voz (autoridade), experimentamos o lugar da escuta (alteridade), existente no encontro entre as múltiplas singularidades, mediado pelas artes e tecnologias como linguagens, numa experimentação de práticas democráticas e criativas.
“É preciso aprender a olhar e escutar sem medo de deixar de ser, sem medo de deixar o outro ser” (Maturana, 1998: 54 apud
Imenes, 2002: 126).
Imagem 1: Laboratórios de experimentações – so do agar-agar para fermentação simbólica dos projetos

Fonte: Acervo Oi Kabum!

9. Keffir é uma bactéria junta ao leite produz a fermentação que leva ao iogurte. Agar-agar é uma gelatina de algas marinhas, usadas em laboratórios químicos
e de biologia para produção de bactérias e também é usada na culinária como gelatina.
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Imagem 2: Laboratórios de experimentações – investigação de narrativas

Fonte: Acervo Oi Kabum!

Imagem 3: Laboratórios de experimentações – narrativas com celular relação micro e macro10

Fonte: Acervo Oi Kabum!

Imagem 4: Laboratórios de experimentações – narrativas em animação

Fonte: Acervo Oi Kabum!

10. Laboratório de experimentações de Narrativas com celulares, captura de imagens micro e macro com gestos sonoros.
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Imagem 5: Laboratórios de experimentações – narrativas com projeções

Fonte: Acervo Oi Kabum!

Imagem 6: Seminário de avaliação dos projetos11

Fonte: Acervo Oi Kabum!

O Proliferantes em suas diferentes intervenções fez uso de metodologias que levaram os jovens a produzirem vídeos, peças
gráficas, fotografia, animação, experimentações em arte digital, revelados por um processo artístico, colaborativo, autônomo,
interativo e libertador. Na sua produção e mediação experimentaram o lugar da crítica, fazendo as perguntas: O que penso e o
que quero com isso? Como o que faço, faço com o outro e não para o outro? Com essas indagações, os jovens Proliferantes investigaram em si, o lugar de suas ausências e observaram onde estão outras vozes e silêncios que ecoam na mesma ausência.
Os laboratórios de experimentações Proliferantes que começaram com o conceito de fermentar, criaram narrativas imagéticas
e intervenções artísticas que evidenciaram nas suas ações, movimentos singulares e ocultos, levando a criação de quatro
projetos artísticos, o Sururu, Bivolt, NuVaral e o Iluminar e resistir, no qual vou me deter.
4. ILUMINAR E RESISTIR
Um grupo composto por 4 jovens das áreas da fotografia, vídeo, design e arte digital, iniciou sua investigação a partir do seu
auto-reconhecimento, trazendo o fazer artístico como disparador de dispositivos sensíveis que foram adormecidos. Passaram
a perceber seus outros sentidos além da visão, ao tocar seu corpo, falar de sexualidade, o que é ser mulher, homem, homo,
hetero, transexual; o que é ser pobre, viver em áreas de risco e numa família com traços de violência; o que é sofrer transtornos
psíquicos; como é se ver na mídia como delinquente; como é ser invisível diante dos valores hegemônicos? Essas orientações
abriu um canal de observação dos seus processos de subjetivação. Ao se verem produzindo outras imagens, sons, cheiros,
texturas sobre si, e desenvolverem a tolerância e a aceitação sobre sua própria diversidade, passaram a investigar como esse
contato íntimo nos processos criativos envolvendo a arte e a tecnologia digital poderiam colaborar para evidenciar as potências de outros grupos também marginalizados.
11. Convidados da área de cultura envolvendo secretarias de estado, Centros culturais e organizações de apoio a fomento de projetos, analisaram os processos de investigação dos projetos propostos.
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A partir da observação dos corpos das pessoas que moram nas ruas, e das pessoas transsexuais, e a maneira como são subjugados, repelidos, renegados por uma condição, que está imposta pelos padrões colonialistas, esse grupo desenvolveu sua pesquisa usando lâmpadas de led, fotos, vídeos e projeções pelo corpo, no sentido de enfatizar a existência dessas pessoas, sem
reforçar os estigmas, mas buscando a humanidade e as singularidades nas histórias de vidas de moradores e trabalhadores
de rua como, ambulantes, garis e prostitutas da Casa Nem12. A luz e a imagem como campos de visibilidade de re-existências.
Dubois, traz a problemática da história das imagens, que guardam traços de coisas que não são visíveis, o que ele chama de
“imagem do invisível – imagens de um pensamento inconsciente” que nos provoca articular história e filosofia a respeito de
imagens. Fazendo uma reflexão sobre as imagens produzidas na Segunda Guerra Mundial ele diz: “Essa idéia de que captamos
as coisas mas não soubemos vê-las, de que foram necessários anos de distância para aprender a ver o que, entretanto, já
estava lá, bem visível, debaixo dos nossos olhos, […] porque é a questão da cegueira histórica. Por que não vimos? Porque não
pudemos imaginar, não pudemos pensar. É impensável, portanto é invisível. (Dubois, 2004:146)”. Nesse sentido como tornar
pensamento as imagens captadas e criadas com os praticantes no Iluminar e resistir, para que essas imagens como sujeitos
sejam visíveis?
-Esse processo trouxe para o grupo reflexões sobre as estruturas de poder que estão imbricadas nessas relações de submissões colonialista, com as relações de domínio do corpo e da vida, que se reproduzem ou se reinventam nos processos
artísticos.
O grupo investigou com moradores e trabalhadores, especialmente os transsexuais da Casa Nem, as questões que estão por
dentro da vivência nas ruas. Atuar com a Casa Nem que imprime procedimentos particulares para os usos desse espaço, trouxe
uma experiência inusitada. A primeira observação é que não há uma necessidade de uma assembleia para definir ou aprovar
uma proposta, mas é preciso que todas estejam de acordo, e essa conversa é quase particular, de maneira singular. E aquilo
que a princípio para o grupo poderia ser uma intervenção artística que daria visibilidade para as questões da transexualidade,
para cada uma das mulheres que participaram havia uma questão particular a ser tratada. Haviam ali os preconceitos, as relações com a família, os amores, o trabalho, e o reconhecimento do corpo. As questões estavam em camadas mais profundas,
que aqueles jovens não poderiam imaginar, e tiveram que se rever em seus laboratórios.
Um gari fala que se sente totalmente invisível, só percebem sua existência quando as ruas estão sujas e quando estão nas ruas
são como as próprias latas de lixo. Assim, ele decidiu iluminar com led sua vassoura e seu carrinho.
Alguns moradores de rua, disseram que nunca puderam estar no lugar de artistas, são sempre vistos como lixo da sociedade,
bandidos e que estar ali naquela experiência de poder ser um artista também podia experimentar o afeto. O grupo também
pode compartilhar desse afeto, ao perceber que a aproximação da intervenção humanizava as pessoas e podia expressar
carinho ao abraça-las.
O grupo participou, também de fóruns de discussões sobre a Nova Lei do ensino Médio em ocupações do Colégio Pedro II de
Realengo e do Humaitá, o debate sobre MP 746/2016 e a PEC 55/2016, junto à Rede de Educação com Adolescentes - RECA.
O Iluminar e resistir gerou as intervenções urbanas, publicações nas redes sociais, uma exposição com instalações audiovisuais, incluindo projeções e fotografias, no espaço cultural da escola de arte e tecnologia Oi Kabum! aberta ao público integrada
a programação do Centro Cultural Oi Futuro Ipanema.
Imagem 7: Iluminar e resistir – marca do projeto

Fonte: Acervo Oi Kabum!
12. Conheça a Casa Nem, um exemplo de amor, acolhimento e apoio a transexuais, travestis e transgênero no RJ. Recuperado de http://www.hypeness.com.
br/2016/08/casa-nem-e-um-exemplo-de-amor-acolhimento-e-apoio-a-transexuais-travestis-e-transgeneros-no-rj/ [acesso em: 18 de jul. 2017]. Casa Nem fica na
Lapa, centro do Rio de Janeiro.
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Imagem 8: Iluminar e resistir - Intervenção com população de rua (Lapa/RJ)

Fonte: Acervo Oi Kabum! e do grupo

Imagem 9: Iluminar e resistir - Intervenção com as Trans da Casa Nem (Lapa/RJ)

Fonte: Acervo Oi Kabum! e do grupo

Imagem 10: Iluminar e resistir – Exposição Oi Futuro Ipanema

Fonte: Acervo Oi Kabum! e do grupo

5. LIMPANDO O TERRENO, PENSAR O DESPERDÍCIOS
Proliferação é a transformação da matéria orgânica por meio da fermentação e contaminação, em minerais para produção de
matérias vivas.
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O Iluminar e resistir e o Proliferantes, permeados pela pedagogia insolente disseminou no grupo a vontade de proliferar e criar
mecanismo que visibilize questões inerentes as suas existências, em que, inspirados por Alves, Deleuze, Dubois, Gallo, Guattari, Santos e Walsh, durante esse artigo, potencializa as sociologias das ausências, as astúcias do fazer cotidiano nos usos
de artefatos tecnológicos como produção de imagens outras, que tornem visíveis as potências e experiências sociais menores
que estão na contra mão de um sistema opressor, hegemônico e colonialista. Vivenciar intensamente essas experiências nos
revelam alguns caminhos para pensar a tessitura de conhecimento e fazeres artísticos, trançados com saberes não científicos,
alimentando o saber cientifico, na promoção de intervenções de decolonialidade.
As intervenções artísticas trouxeram provocações intimas, no sentido de buscar entender, como exercícios emancipatórios
podem reinventar a maneira de se colocar diante das situações mais diversas. Como arte e as tecnologias enquanto linguagens, acessam um canal de percepção que deflagra maneiras que, cada um se deixa afetar? Como a arte no fazer e pensar,
acessa a sensibilidade, o afeto como agenciamento de outros pensamentos, ações, na atuação de maneira micro, no trato da
humanidade de cada um, que impacta no macro, nos modos de convivências mais sensíveis?
São muitas as possibilidades de experiências sociais que promovem fazeres de potência contra-hegemônicos, como alternativa desse sistema selvagem capitalístico. Como dar visibilidade às experiências ordinárias que se fazem nos cotidianos,
produzindo conhecimentos, e como evitar seu desperdício?
O desafio de (Santos, [2002]?) é evidenciar o desperdício das experiências sociais com a proposição da noção da sociologia
das emergências. “[…] é deste desperdício que se nutrem as ideias que proclamam que não há alternativa, que a história chegou
ao fim e outras semelhantes. […] para combater o desperdício da experiência social, não basta propor outro tipo de alternativas. Para combater o desperdício da experiência, para tornar visíveis as iniciativas e os movimentos alternativos e para lhes
dar credibilidade, de pouco serve recorrer à ciência social tal como conhecemos. No fim de contas, essa ciência é responsável
por esconder ou desacreditar as alternativas. (SANTOS, [2002]: 1-2.)”.
Propor outro tipo de ciência social para combater o desperdício social, implica em experimentar formas diferentes de pensamentos e ações. Nessa proposição, a arte provoca outros pensamentos, sensibilizações no seu fazer. Ela traz para o emaranhado de expressões, manifestações sensíveis da pessoa, como potência de consciência da ação. E quando a arte agrega a
tecnologia digital como linguagem nas bricolagens dos usos de celulares, internet e redes sociais, visibiliza a potência como
possibilidade de uma racionalidade mais humanizada.
Encontramos no Proliferantes essa poética, essa poiética. As periferias identificando questões que os colocam fora das condições justas de direitos, e investigam em si suas potências. Em conjunto criam caminhos, se insurgem em suas singularidades,
numa relação de confiança ao fiar juntos propostas, intervenções, fazeres contra-hegemônicos de desvios dentro de sistemas
opressores, se apropriando de tecnologias capitalistas e colonialistas para subverter o próprio sistema. E nesses descaminhos
o processo no fazer cotidiano, desperta a potência de cada um no seu modo de vida, em caminhos desterritorializantes, revelando sentidos a sua existência nesse mundo; sabendo do risco que corremos em nos reterritorializar, ao voltarmos, ou ao
querermos tornar nossas experiências como modelo replicável, levando a padrões hegemônicos.
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IMAGEN, TECNOLOGÍA Y SUJETO
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RESUMEN
El presente trabajo propone una perspectiva sobre el papel de la imagen como artefacto mediador entre el ser humano y
el mundo, la forma en que la tecnología, a través de los medios de difusión masiva, transforma los modos de producción,
distribución y recepción de la imagen, haciéndolos mucho más accesibles a un público masivo y cómo éste hecho va a
derivar en transformaciones culturales, desde las formas de representación, esquemas compositivos, motivos, hasta espacios de exhibición para la imagen, discursos estéticos, valores y modos de legitimación ideológica. El marco teórico del
presente trabajo se encuentra en las propuestas estructuralistas de Umberto Eco, en el análisis de la imagen publicitaria de
Roland Barthes y en los estudios sobre la relación entre tecnología, diseño y cultura realizados por Feng y De Vries. Busco
presentar un acercamiento a la discusión respecto al estatuto de la imagen en la cultura contemporánea, ¿es una forma de
mediación entre el ser humano y la “realidad”, o se ha fortalecido, gracias a los avances tecnológicos, en un dispositivo que
logra conformar y legitimar otras realidades?, ¿hasta dónde ese estatuto de mediación de la imagen se ha transformado
por una de creación?
Palabras clave: Imagen, mediación, artefacto, tecnología, masificación.
1. INTRODUCCIÓN
Uno de los fenómenos culturales más interesantes del siglo XX, y lo que va del XXI, es la producción, distribución y consumo de
imágenes; varios estudiosos del tema han asegurado que el siglo XX fue el siglo de la imagen y esto, en gran medida, se debe
a los avances tecnológicos que facilitaron y masificaron su producción y distribución.
En este trabajo busco reflexionar en torno a la noción de imagen como artefacto, cuáles son implicaciones y alcances, así
como su relación o dependencia de los avances tecnológicos y como éstos, a su vez, reconfiguran la cultura y por lo tanto, sus
formas de representación, entre ellas, la imagen; demostrando como la relación entre imagen y tecnología se inserta en una
suerte de sistema socio – técnico y también cultural. Un elemento importante que analizaré para entender dicha relación, es el
papel de los medios de comunicación masiva como agentes tecnológicos productores y reproductores de la imagen de difusión
masiva, y en consecuencia, de la cultura.
2. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y CULTURA
Manuel Medina menciona el hecho de que las innovaciones tecnocientíficas han configurado la cultura del siglo XX, transformando las formas de vida, la cosmovisión y la organización social, por mencionar algunas (Medina, 1993); estas transformaciones, y sus repercusiones, son entonces determinantes para entender el siglo XX. En el campo de la producción de
imágenes, ya desde el siglo XIX nos encontramos con importantes aportaciones a las técnicas de producción y sobre todo,
de reproducción de la imagen. Con la litografía y la xilografía, fue posible un mayor tiraje en las publicaciones periódicas,
cuyo elemento gráfico principal era la imagen, y lograron un mayor alcance hacia el público; la imagen empezó a masificarse
y a generar códigos culturales como la moda, formas de vida, propició la legitimación de valores, formas de construcción
de sentido, gustos, etc.
Esto alcanza nuevos niveles al inicio del siglo XX, cuando la fotografía y el cine causaron gran revuelo no solo en el medio
tecno-científico, sino también generaron amplias discusiones en los círculos artísticos y filosóficos, donde cuestionaban si estos nuevos medios podrían o no ser considerados como técnicas artísticas. Lo cierto es que fueron factores de
reconfiguración cultural, al dar pauta a la democratización de la imagen; la situaron en un nivel de apropiación, dejando
atrás la posición de “culto” de la imagen y situándola en un nivel más cercano al público masivo y facilitaron su consumo
inmediato.
La facilidad de producir y distribuir imágenes repercutió en la aparición de las imágenes de difusión masiva, que pueden ser
definidas como aquellas imágenes que son difundidas a través de los medios de difusión masiva, o medios de comunicación
electrónica de masas, entendidos por Javier Esteinou como:
“… conjunto de instituciones e instrumentos culturales, derivados del acelerado desarrollo que alcanzan las fuerzas productivas con la primera, segunda y tercera revolución industrial… tecnologías especialmente de carácter electrónico… son capaces
de producir, distribuir e inculcar la ideología de la clase o fracciones de clase que detenta el poder, en la proporción más voluCULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN
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minosa, en la cobertura más amplia y con la incidencia más constante, sobre los campos de conciencia de los diversos grupos
sociales que componen la formación social donde se inscriben” (Esteinou, 1983: 59)
Este es un claro ejemplo y corrobora la propuesta de Medina, ya que a través de las innovaciones tecno-científicas que generaron la aparición de los medios de comunicación masiva, la imagen se masificó y se posicionó como un medio para generar y
legitimar prácticas culturales, configurando una cultura que ya no puede vivir sin ella, ejemplos son las redes sociales, donde
el texto queda supeditado a la imagen y ésta legitima la existencia, acciones y vida de sus productores.
3. LA IMAGEN DE DIFUSIÓN MASIVA
Con imagen de difusión masiva me refiero a aquellas imágenes que son difundidas a través de los medios de difusión masiva,
o medios de comunicación electrónica de masas; tradicionalmente se han considerado aquellos medios electrónicos que aparecen desde principios del siglo XX: radio, prensa y posteriormente la televisión, pero es importante tomar en cuenta como
estos medios se han ido desarrollando y evolucionando, por lo tanto es necesario incluir a esta lista la presencia del Internet,
el anuncio “espectacular”, ya que es el soporte principal, dentro del espacio urbano, de las campañas publicitarias y de las
imágenes que éstas producen.
Estas imágenes son al mismo tiempo productos de la cultura de masas y generadoras de cultura, ya que contienen signos y
significados que se van reproduciendo y generando nuevas significaciones que se convertirán en conductas e ideologías. Pueden ser de carácter publicitario o propagandístico, pertenecer a movimientos de origen contracultural, por ejemplo el street art,
e inclusive ser imágenes cuyo propósito original es ser vistas como obras de arte, pero su espacio de exhibición, la calle o los
medios de difusión masiva, las lleva a un público mucho más amplio.
Podríamos tener cierta desconfianza hacia la imagen de producción masiva, ya que sus mismas características estéticas y
discursivas la hacen una mezcla, un collage de diferentes formas, ideologías, discursos, que han sido colocados de esa forma
por sus creadores, sean estos artistas, diseñadores o publicistas, con la finalidad de llegar al mayor público posible a través
de la identificación con alguno de los elementos que componen dicha imagen. Ésta característica, sumada a la forma en que
dichas imágenes llegan al público, es decir a través de los medios de comunicación masiva, nos llevaría a decir que este tipo
de imágenes y los medios por los que son producidas, reproducidas y consumidas, vacían los contenidos simbólicos originales
y saca de contexto las formas que reproduce. Esto no quiere decir que dichas imágenes no tengan significado, más bien éste
se ha transformado y ha adoptado los valores de su nuevo entorno, el de la cultura de masas.
Las imágenes de producción masiva responden, como toda producción plástica, al entorno en el que surgen, y éstas pertenecen a una sociedad donde los valores se miden a partir de las leyes del mercado; como individuo “eres lo que tienes” y como
miembro de una comunidad se tiene la necesidad de pertenecer. Las imágenes que consumimos son entonces los vehículos
por los cuales nos relacionamos con los otros y nos vemos como iguales, pueden no tener la misma carga simbólica que se la
ha asignado a las grandes obras de arte, pero esto se debe a que el contexto en el que surgen y la cultura de la que son producto
no los necesita.
4. LA IMAGEN COMO OBJETO/ARTEFACTO
Desde el punto de vista de la Semiótica (Moles, 1972) se define al objeto como un referente, pues contiene en sí mismo la
posibilidad de comunicar, tanto valores sociales como connotaciones culturales; el objeto comunica y se comunica a través
de sí mismo; se carga de un simbolismo que no necesariamente tiene que ver con su función original. Los objetos cotidianos
se convierten en transmisores del imaginario colectivo, los podemos ver como testigos de relatos personales y discursos
disipados en los grandes relatos de la historia oficial. Al estar inmersos en la vida cotidiana de una sociedad, se convierten en
mediadores sociales y sirven para explicar la relación que mantienen con los sujetos (sujeto – objeto) y las relaciones entre los
seres humanos que los produjeron (sujeto – objeto – sujeto)1.
Al respecto, De Vries menciona que los artefactos tienen dos características: la material, donde se articulan como instrumento
o herramienta según la función dada por su diseño y por como el usuario se “apropia” de ellos; y la simbólica, donde adquieren
un significado a partir de la cultura en la que surgen, significado que también está determinado por su función original a partir
del diseño y por todo el constructo de creencias, imaginarios y apropiaciones que el individuo y la sociedad implementa. (De
Vries, 2005)
Roland Barthes, en su análisis sobre la semántica de los objetos hace referencia a la riqueza polisémica del objeto, y lo carga de
diferentes connotaciones desde las que puede ser analizado; si contemplamos a la imagen de difusión masiva como un objeto
mediador, podemos identificar la connotaciones de las que habla Barthes. Estas son:
Existenciales: es decir la apariencia o referencia de la existencia de una cosa, donde el objeto, como mencionamos anteriormente, se convierte en un referente de algo más, material o abstracto. En el caso de la imagen de difusión masiva, esta conno1. Relaciones de producción, que el Materialismo Histórico explica como las relaciones entre los seres humanos en cuanto agentes en el proceso de producción; el cambio, distribución y consumo de bienes materiales que explican la producción social ya que esta solo puede darse cuando los hombres se unen
para establecer un intercambio de actividades.
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tación aparece cuando las imágenes se convierten en referentes de ideologías, deseos, gustos, estatus social, por mencionar
algunos; las connotaciones existenciales son mucho más evidentes dentro de la imagen publicitaria, donde la imagen se
convierte en una identidad, en una posibilidad de experiencia de vida.
Tecnológicas: referente a los materiales y procesos de producción. Aquí nos preguntamos sobre el material con el que están
hechos los objetos como factor que contribuye a su significación; estableciendo una relación entre la materialidad del objeto
y cómo éste determina el significado que se le da al mismo. En el caso de la imagen, las connotaciones tecnológicas implican
tanto los procesos de producción, como los soportes mediante los cuales dichas imágenes son difundidas. Ambos determinan
el significado que se le da a la imagen, tanto como referente cultural, y sobre todo como una mercancía; es decir su valor de
cambio.
Finalidad o función. Esta misma riqueza polisémica propicia que la función original del objeto, función práctica de uso cotidiano y/o comercial, no siempre permanezca igual en diferentes contextos. Un ejemplo claro es en la publicidad, donde el objeto
es útil y funcional, a partir de eso genera sentido, convirtiéndose en signo; ahora dicho objeto se convierte en ese referente cultural, y como mencioné anteriormente, como un referente ideológico e identitario. La finalidad y función principal de la imagen
de difusión masiva se va transformando en diferentes contextos y puede ser significada como un producto de los procesos de
producción, un referente y al mismo tiempo productor y reproductor de cultura, e inclusive, como una crítica al mismo “sistema”
que la ha configurado.
En este sentido el objeto puede ser visto como un sistema socio-técnico como lo define Cook (Cook, 2008: 259 – 269), donde
ningún artefacto funciona de manera aislada y su diseño toma ciertas características de a cuerdo a contextos sociales específicos. Así mismo y como menciona Jean Baudrillard, no solo cumple sus funciones primarias, sino que se convierte en un
comunicador y símbolo de estatus (Baudrillard, 1969). Así mismo se conforma como parte de un sistema cultural en el que
puede ser considerado como protagonista. A esto, Alfredo Cid menciona: “plantear al objeto como un sistema que incluya una
crítica de la ideología práctica de éste y contemple la interferencia continua que resulta de la interacción entre un sistema de
prácticas y uno de técnicas” (Cid, 2002: 5)
Comprender al objeto como parte de un sistema cultural nos lleva a seguir la propuesta de Umberto Eco cuando dice que la
cultura es un fenómeno comunicativo, y por lo tanto podemos definir como “signo” todo aquello que la conforma; estudiar a los
objetos respecto de sus funciones sígnicas y comunicativas, permite identificar códigos y en estos, diferentes funciones, una
primaria y las secundarias. Para Eco (Eco, 1986), un objeto al trasladarse de un sistema de significación a otro, va a generar
diferentes lecturas, que podrán identificarse a partir de un análisis semiótico y por lo tanto, hermenéutico.
- Donde la función primaria pierde sentido en relación a las funciones secundarias. Toman más importancia las interpretaciones posteriores que se le hacen al objeto o imagen más allá de la función para la que fueron creados. En el caso de
la imagen de difusión masiva, se puede dar el caso de que un afiche publicitario se convierta en parte de la colección
de un museo de arte y sea expuesto ahí2, o de obras de arte consagradas que son utilizadas como parte de campañas
publicitarias.
- La función primaria permanece y se pierden las funciones secundarias. Es decir, un objeto que se sigue utilizando de la
misma forma aunque el contexto haya cambiado. Este caso se podría ejemplificar con las imágenes consideradas como
obras de arte consagradas pero que, a través de los medios de producción masiva y los procesos de producción, pueden
ser reproducidas de manera digital; su función sigue siendo la de una obra de arte, pero el contexto en el que es única e
irrepetible ha cambiado.
- Funciones primarias y secundarias se pierden pero son remplazadas por sub códigos. Cuando un objeto deja de ser utilizado
con su finalidad original, pero sigue teniendo una función práctica, tenemos aquí al “objeto reinterpretado”.
- Cuando la función primaria se convierte en función secundaria; por ejemplo cuando el afiche publicitario se transforma en un
poster decorativo, privilegiando únicamente su parte estética.
- Cuando la función primaria no es evidente desde un principio y las funciones secundarias también se vuelven ambiguas. Este
es un fenómeno que ocurre en los procesos creativos contemporáneos, en donde los límites entre un “objeto de diseño” y un
“objeto artístico” se desvanecen y pueden pertenecer a ambas esferas.
Entendemos entonces a la función primara como la función original del objeto o la imagen, y las funciones secundarias como
las reinterpretaciones, reapropiaciones a las que el objeto o imagen puede ser sometido al cambiar su contexto original. Desde
la función, el objeto se nos presenta como la suma de sistemas que permiten analizar la memoria colectiva de una cultura en
un momento y espacio determinado.
Al observar y posteriormente analizar una imagen lo primero que sobresale, al igual que en los objetos, es su apariencia; ante
esto nos podemos preguntar cómo dicha apariencia está relacionada con el diseño del objeto, si su forma y cómo lo percibi2. Por ejemplo los trabajos de Toulousse Lautrec o Alphonse Mucha como las primeras muestras de reinterpretaciones y reapropiaciones de un objeto/imagen
con fines publicitarios que será convertido en objeto/imagen artística. Podemos considerarlo un ejemplo del desvanecimiento de los límites entre arte, diseño
y publicidad que se ha convertido en una constante en el quehacer artístico y la producción de imágenes en la cultura contemporánea.
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mos es un determinante para su significación. Respecto a esto, Gui Bonsiepe menciona que la forma en que significamos a los
objetos es mediante la relación que tenemos con ellos, y que esta relación parte del nexo cuerpo humano – objetivo de una
acción – artefacto (Bonsiepe, 1993). Es decir, el objeto es visto por Bonsiepe como un artefacto que tiene un diseño determinado y funcional para cumplir un objetivo en específico; bajo esta hipótesis, el objeto se convierte en una “prótesis humana”
pues suple o complementa al cuerpo para realizar acciones que no puede hacer por sí mismo.
Concebir al objeto como una prótesis, según el concepto que también propone Tomás Maldonado3, es verlo como un artefacto, es decir que tiene una función específica y su diseño justifica dicha función; así el artefacto se convierte en “prótesis”, es
decir, en “estructuras artificiales que sustituyen, complementan, potencian parcial o totalmente determinada prestación del
organismo”
El objeto y la imagen, vistos como artefacto/prótesis es abordado por De Vries cuando explica que éstos ayudan a satisfacer
necesidades, son intermediarios entre el ser humano y su mundo y modeladores de nuestra realidad. Bajo esta perspectiva
la imagen se convierte en artefacto cuando funciona como extensión o complemento a la palabra y satisface necesidades de
comunicación, cuando es una intermediaria para expresar una visión del mundo y ser una forma de representación, modela
realidades.
5. LA IMAGEN Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
Es importante tener presente el papel de estos medios en el momento de relacionarlos con la imagen de difusión masiva; es
posible explicarlo al tener en cuenta que ambos se articulan para construir “realidades”. John Durham y Eric Rothenbuhler
comentan: “las comunicaciones masivas colocan imágenes en el lugar de los hechos y relatos en el lugar de la verdad.”
(Durham y Rothenbuhler, 1997: 28) Podemos ver esta afirmación como un argumento para evidenciar la forma en que, tanto
los medios de comunicación como las imágenes de difusión masiva, borran los límites entre las apariencias y la realidad.
Los medios, al ser dispositivos tecnológicos, como mencionaba Esteinou, se convierten en mediadores de la experiencia y por
lo tanto agentes de alienación. Un ejemplo es la pantalla como “simulacro” de la realidad, donde tenemos la experiencia de
un suceso a través de las imágenes que vemos; otro ejemplo es el autorretrato en un lugar determinado, donde la experiencia
de haber estado ahí tiene menos trascendencia que la imagen que lo demuestre y que pueda ser difundida por los medios de
difusión como las redes sociales.
Podemos hacer la crítica hacia los medios de comunicación masiva, como dispositivos tecnológicos, a través de la Teoría de la
instrumentalización, propuesta por Freenberg, cuando menciona que el desarrollo tecnológico puede contemplarse desde dos
perspectivas: la pesimista donde la tecnología lleva a la destrucción del medio ambiente, la des-humanización y, en este caso,
el control hegemónico a través de los medios de comunicación; y otra donde dichos avances presentan un sinfín de nuevos
conocimientos y técnicas que han contribuido con el desarrollo de la humanidad. Esta teoría explica a la tecnología como
diseño visto como actividad política, donde éste se ajusta a los actores, antecedentes culturales e intereses de la sociedad
(Feng y Feenberg, 2008).
Tomando esta perspectiva de base, podemos ver a los avances tecnológicos de los medios de comunicación masiva como
elementos determinantes para el desarrollo, no solo de la imagen, sino de la comunicación misma, y con ello de la difusión del
conocimiento. Por ejemplo, desde las innovaciones a la imprenta que permitieron un mayor tiraje de publicaciones en menos
tiempo; la litografía que amplió las posibilidades gráficas y permitió la policromía en los carteles, siendo esto un factor para el
desarrollo de la publicidad.
Al mismo tiempo, la producción en masa lleva una mayor cantidad de productos al alcance de los consumidores, la necesidad
de diferenciarse hará que los fabricantes utilicen las técnicas del diseño para crear logotipos distintivos, transformando el negocio de la publicidad, así como de las publicaciones periódicas, que empezaron a incluir estos anuncios, introduciendo poco
a poco valores morales y estéticos en el público.
Podemos entender a los medios de comunicación masiva como tecnologías diseñadas en función de las necesidades de
producción y reproducción del capital; así mismo son fundamentales en la consolidación de la cultura de masas. Esteinou demuestra la manera abrumadora en que estos medios son capaces de producir y circular ideologías; dice: “Realizan
funciones financieras, de modernización cultural, de reproducción de la energía laboral, de mutación de hábitos alimenticios, de control natal, de liberación de instintos lúdicos, de reordenamiento político, de socialización o secularización
masiva de la cultura, de participación o narcotización social, de organización económica, de acumulación de capital, etc.”
(Esteinou, 1984: 64)
Desde la perspectiva marxista utilizada por este autor, los medios de comunicación masiva son “instituciones superestructurales”, y por lo tanto productoras del sistema cultural que las sustenta, y un ejemplo de esta acción es el discurso publicitario
y las imágenes que lo complementan y respaldan. No deben ser considerados como complementos para la reproducción del
sistema hegemónico, sino como elementos fundamentales del mismo.
3. Diseñador industrial y teórico argentino, fundador del Movimiento de Arte Concreto, encaminó el diseño hacia el racionalismo y cientificismo, propone la
necesidad de superar la orientación de ver el “diseño como arte” que había sido heredada de la Bauhaus
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6. CONCLUSIÓN
Con esta reflexión podemos concebir a la imagen como un artefacto, un dispositivo de mediación entre el ser humano y el
mundo, producido a partir de una técnica, configurado a partir de códigos propios en contextos específicos que responden a
un estado de desarrollo tecnológico que va a determinar ciertas características culturales, en este caso, la forma de representación y difusión de la cultura de masas. Esta perspectiva nos podría llevar a cuestionarnos sobre aquel mundo que se nos
presenta mediante las imágenes, sobre los valores y las ideologías que reproduce y legitima.
Podemos entender la tecnología como una clase de conocimientos con los que se pueden producir artefactos que modifican la
voluntad del ser humano en relación con el mundo; inclusive presentar la idea de que el ser humano se relaciona con el mundo
a partir de la tecnología, en este caso aquellas que han servido para la comunicación, desde las innovaciones de la imprenta,
hasta los medios de comunicación masiva y la tecnología digital; de ahí el hecho de que su desarrollo está completamente
ligado al ser humano, confirmando la visión sistémica de Cook.
En una visión mucho más general, esta reflexión puede presentarse como una ejemplo de la relación entre ciencia, tecnología
y cultura como piezas clave y, nuevamente, partes fundamentales del sistema que conforma la totalidad de la unidad, en este
caso, la sociedad.
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RESUMEN
El siguiente artículo trata sobre la posible vinculación entre la experiencia artística y la experiencia pedagógica en el marco
de la mediación Desviant l´Atenció de Experimentem amb l ́ART, Escuela de Educación Artística, como parte del proyecto How
To Do Things With Documents de la Fundació Antoni Tàpies, ambas de Barcelona. Dicha mediación nació de una propuesta
realizada por parte de la fundación en un contexto de reflexión sobre sus políticas institucionales, y se llevó a cabo con un
encuentro entre la misma y la Escola Dovella, ambas como defensoras de la cultura, para compartir los procesos de cambio.
Este artículo se desarrolla a través de la investigación realizada en dicho contexto y tiene como fin analizar la práctica y sus
consecuencias. A través de la recogida de los testimonios de las personas participantes en Desvíant l´Atenció, se pretende
identificar la posible emergencia pedagógica en dicha práctica artística abordando reflexiones desde conceptos como El acontecimiento de Denis Atkinson.
Palabras clave: Investigación artística, Experiencia artística, Experiencia pedagógica, Acontecimiento, Mediación, Entorno de
aprendizaje.
ABSTRACT
Artwork creation as an event. Analyzing artistic event and it´s conection with the pedagogical event.
This article deals with the possible entailment between artistic and pedagogic experiences, within the frame of the mediation Desviant l´Atenció carried out by Experimentem amb l´ART, as part of the project How To Do Things With Documents of the Fundació
Antoni Tàpies, in Barcelona. This mediation emerged as a proposal from the Fundació, where the established institutional politics
were being pondered, and was accomplished during a meeting with the Escola Dovella, both of them culture defenders, to share
the process of change. This article is developed throughout the research carried out within this context, and aims to analize it´s
practice and consequences. Through the testimonies of the participants in Desviant l´Atenció, the posibility of pedagogic emergence in the artistic practice is studied, taking into an account several ideas, such as Dennis Atkinson´s concept of Event.
Keywords: Artistic research, Artistic experience, Pedagogical experience, Event, Mediation, Learning environment.
1. INTRODUCCIÓN
El siguiente artículo surge en el marco de unas practicas realizadas en la escuela de educación artística Experimentem amb l´ART
(Eart), en su participación con el proyecto How To Do Things With Documents de la Fundació Antoni Tàpies, ambas de Barcelona.
A través del Máster de Artes visuales y educación: un enfoque construccionista de la Universidad de Barcelona, se realizó una
investigación que problematizó la praxis que guiaba el proyecto de Eart desencadenando así, los conceptos detonadores que
permitieron llevarla a cabo. A través de este proceso, se analizó la hipotética insoluble separación entre arte y pedagogía, para
cuestionarse sobre la forma de emerger el conocimiento a través de un acontecimiento artístico.
En los siguientes apartados, en primer lugar, se presentará a Experimentem amb l´ART y su mediación artística Desviant l´Atenció para contextualizar el entorno en el cual se inicia y se extiende la investigación. En segundo lugar, se expondrá la línea
teórica en la que se sitúa la fundamentación de la misma. En tercer lugar, se dará cuenta de la metodología utilizada mediante
la producción de dos videos que analizan, y reconstruyen los hechos. Finalmente, se expondrán una serie de reflexiones que
surgen a través de la experiencia y que concluyen dicha investigación.
2. EXPERIMENTEM AMB L´ART (EART)
Eart es un colectivo dedicado a la educación artística donde a partir del arte contemporáneo y de los procesos creativos,
realiza proyectos artístico-educativos. Su actividad educativa en torno al arte no se dirige a formar artistas y no pretende
perfeccionar disciplinas o técnicas, si no que entiende el arte como un lenguaje y como una herramienta fundamental para
representar el mundo y descubrir sus complejidades (“Experimentem.org”, 2017).
A partir de esta forma de pensamiento, Experimentem amb l´ART participa en diferentes investigaciones artísticas donde
reflexionan sobre cuestiones tanto de carácter artístico como de carácter pedagógico.
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Durante los dos últimos años, el quipo de investigación del centro ha estado trabajando en el proyecto Europeo Performing the
Museum como intérpretes del proyecto How To Do Things With Documents de la Fundació Antoni Tápies. Bajo la premisa de
generar nuevas ideas hacia la apertura de posibilidades en la renovación y el futuro de este tipo de instituciones, los museos
que participaban en Performing the Museum tenían como objetivo volver a evaluar sus recursos tales como, archivos, colecciones y métodos de trabajo, con el fin de desarrollar su potencial mediante los intereses sociales, mediante la creación de
conocimiento y la conexión con diversos públicos. Para llevar a cabo este proyecto la fundación catalana abrió su archivo al
público, buscando a través de él una forma de reflexión, que resultara en un espacio donde los discursos del arte contemporáneo se contrapusiesen con su praxis (Performingthemuseum.net, 2015).
1. Inicio de las jornadas en la Escola Dovella.

2. Continuación de las jornadas en la Fundació Antoni Tàpies.

3. Final de la mediación en la sala del archivo Fundació Antoni Tàpies.
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Oriol Fontdevila lo define en su resumen del proyecto que figura en la programación de la Fundació Antoni Tàpies: “(el archivo)
se prefigura, así, como un recurso del cual la crítica institucional no puede huir, pero, sobre todo, como un recurso para la revisión de las formas de emergencia que han requerido los mismos discursos críticos en el arte, y que, en este caso, una institución como la Fundació ha incidido en consolidar en su contexto a lo largo de veinticinco años de existencia” (Fontdevila, 2015).
En función de esto, Eart basó su investigación en el cuestionamiento del significado de apertura donde conceptos como tradición, historia y valor fomentaban la idea de la institución democrática occidental. Para realizar el proyecto, Eart generó un
espacio de cruces que pudieran desencadenar un debate entorno al significado de las palabras y las acciones relacionadas
con el tema en cuestión. Para ello, se aproximaron a dos tipologías de instituciones que necesitaban replantearse, la escuela
Dovella y la misma Fundació Antoni Tàpies, ambos como defensores de la cultura y la educación. Durante el 23 de Noviembre
del 2015, se llevaron a cabo unas jornadas que tuvieron lugar en ambos espacios, creando imprevistos itinerantes que pudieran
dar pie a un dialogo entre ambas instituciones a través de una serie de recursos que desencadenarían la reflexión y el debate
crítico que permitieran el desplazamiento desde su pensamiento habitual.
3. GENERAR OBRAS ARTÍSTICAS COMO ACONTECIMIENTO
La noción de la fuerza del arte no tiene que ver necesariamente con el objeto artístico, si no con su potencial de transformación
(Atkinson, 2015). Con estas palabras Dennis Atkinson (2015) da comienzo a una nuevo paradigma del sector artístico donde la
relación entre arte y sociedad está por encima del resultado final. Es por ello que la investigación realizada el año pasado en un
contexto de creación artística sin materialización física, planteaba una serie de cuestiones sobre el impacto, las posibilidades
y, los riesgos de la misma. ¿Qué significa una experiencia sin obra? ¿Qué tensiones y saberes puede desencadenar la misma?
¿qué grietas crea en los marcos de comprensión normativos?
Las mediaciones artísticas como lo fue Desviant l´Atencio, permiten el revenir del orden de las cosas y a pesar de que la dinámica
esté planteada por parte de sus creadores, dichas mediaciones requieren de una actitud abierta hacia la sorpresa y hacia la participación activa del público para su materialización. Nicolas Bourriaud (2006) en su libro Estética relacional, decía lo siguiente:
La obra de arte no se basa en lo que se exhibe si no en aquello que surge al propiciar la interrelación de gente en un lugar determinado donde las obras quedan totalmente disueltas y transformadas en un estado de fluidez total (2006). Es por ello, que de alguna
forma posibilitan una interrelación entre obra y espectador que van tejiendo cruces que dan sentido y significado a lo propuesto.
A través de la observación y el cuestionamiento de está practica, este trabajó se focalizó en el marco pedagógico, planteándose las posibles fracturas que pudo crear el proyecto de Eart en los marcos de comprensión de las personas participantes,
emergiendo así, lo que Denis Atkinson (2012) denomina un acontecimiento pedagógico.
4. MARCOS DE COMPRENSIÓN DESDE LOS QUE SE ANALIZA
Una vez contextualizado el marco del proyecto, el siguiente apartado esta dedicado a explicar los marcos de comprensión que
cuestionan y analizan la hipótesis inicial: Las jornadas Desviant l´Atenció de Eart crearon grietas en las formas de entendimiento
de los agentes vinculados y abrieron la puerta hacia nuevos universos de sentido, creando así, un supuesto acontecimiento pedagógico.
En primer lugar, cabe destacar como concepto base, el acontecimiento. Dennis Atkinson (2012) alude a Badiou (2003, 2005b)
diciendo: “an event is a radical disruption that can lead to a subsequent truth procedure which reconfigures the existing knowledge frameworks, practices, values of a social context. It can lead to a new subjectivation consistent with the truth procedure
(Atkinson, 2012). Es por ello que Ordoñez (2011) mantiene que cada acontecimiento tiene efectos globales que afectan el campo
de emergencia en su conjunto y, por lo tanto, obligan al pensamiento a reconsiderar cada vez el estado de las cosas, por lo tanto,
aludiendo a los autores Deleuze y Guattari dice que sólo sumergiéndonos en ese caos conseguiremos vencerlo (Ordoñez, 2011).
Sin embargo, ¿qué características otorgan a una situación el carácter de acontecimiento? ¿es algo que ocurre a nivel situado
o a nivel holístico? ¿qué papel tiene este concepto en el arte y en la educación?
Atkinson (2012) habla del arte contemporáneo como algo que se refiere a la producción de lo nuevo, que en algunos casos
tiene efectos transformadores sobre la práctica y la comprensión. Según el profesor Imanol Aguirre (s/f), la teoría del arte
propone que nos acerquemos a la obra de arte, no como a un texto cifrado que tengamos que desvelar, si no como a un condensado de experiencia que es generador de infinidad de interpretaciones, porque la esencia y el valor del arte no está en los
artefactos mismos, sino en la actividad experiencial a través de la cual han sido creados y son percibidos (Aguirre, s/f). Es por
ello, que comprenderlas en términos de experiencias vividas (Dewey, 1934), tratándolas como tejidos de creencias y deseos
podría decirse que la obra de arte no hace sino desarrollar y acentuar lo que es característicamente valioso en las cosas que
gozamos diariamente (Aguirre, s/f). Durante los últimos años, podría decirse que se han considerado las prácticas de participación como algo con lo que perturbar el mundo de las artes, donde artistas como Rirtik Tiravanija, Tino Seghal, Andrea Fraser
y Rainer Ganahl trabajaron componiendo sus obras de diálogos, conversaciones y relaciones (Atkinson, 2012). De esta forma,
los artistas junto con muchos otros en todo el mundo, tienen por objeto cuestionar las órdenes macroeconómicas y políticas
dominantes. Badiou (1999) decía que la filosofía era pensar en el universo del propio tiempo, es decir, aquello que ocurre a
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partir de las condiciones fijadas en cuanto acontecimientos (Badiou, 1999). Además, en este caso, los autores sacrifican su
coeficiente de visibilidad artística, o lo que es lo mismo, lo que convencionalmente significa ser un artista para llevar a cabo
su proyecto bajo nuevas bases. Algo que recuerda mucho a lo que hizo Duchamp con su intervención de La Fuente, en la que
colocó un urinario dentro de un museo (Atkinson, 2012).
Este tipo de trabajos nos desafían a imaginar tanto lo que el arte puede ser como también, lo que el aprendizaje puede ser más allá
de los parámetros de la reproducción, las técnicas tradicionales y la aplicación pragmática y predecible del conocimiento. Por lo
tanto, podría decirse que este tipo de prácticas están tratando una intervención radical en los sitios tradicionales y las economías
del conocimiento institucionalizado y están creando una redistribución de dichas economías. En relación con esto, el autor Atkinson (2009) también nos lleva a considerar la idea de comunidad y la idea del conocimiento y el aprendizaje colectivo. A través de
la pregunta: ¿cómo podemos tratar de considerar el aprendizaje más allá de nuestras categorías esenciales de ‘aprendiz’, ‘objeto’
y ‘conocimiento’? Atkinson (2015) habla a través del proyecto Rouge Game de Can Altay en colaboración con Sophie Warren y
Jonathan Moseley de la diferencia entre el aprendizaje normativo y el verdadero aprendizaje, entendiendo los mismos como cruces y no como opuestos. Según Atkinson (2015), el aprendizaje normativo es una expansión de patrones asimilados, que podrían
desarticularse desde una reconfiguración del aprendizaje y de sus hábitos (Atkinson, 2015). Todo este tipo de prácticas que se
basan en lo relacional, me remiten a la idea de Natalia Calderón (2015) en la que habla de que el conocimiento es acción y “un encadenamiento de las construcciones y remodelaciones que sufre un sujeto en constante contacto con el mundo” (Calderón, 2015).
Sin embargo, no se puede hablar de acontecimiento pedagógico sin nombrar al desconocimiento como requisito base para que
se produzca el verdadero aprendizaje. Atkinson (2012) habla de las pedagogías contra el estado diciendo lo siguiente:
By implication pedagogy against the state suggests an anti-pedagogy; that pedagogy itself must pass beyond its own assimilated knowledge and practices in order to open up new forms of pedagogy and new learning communities (…) Pedagogy cannot
afford to become trapped within particular values and modes of practice, to adopt a totalitarian approach to learning, in a world
of increasing instability (2012).
Bajo esta idea, Natalia Calderón (2015) se basa en las palabras de Haraway (1995) para desconfiar del “conocimiento tácito, de
aquel que se da por asumido y compartido y que, por tanto, no necesita ser mostrado” (Calderón, 2015). Calderón (2015) dice
que “un conocimiento no es una verdad descubierta pues, el conocimiento sucede en la relación conversacional entre un sujeto
y su contexto, y citando a Haraway (1995) escribe:
Las versiones de un mundo «real» no dependen, por lo tanto, de una lógica de «descubrimiento», sino de una relación social de
«conversación» cargada de poder. El mundo no habla ni desaparece a favor de un amo descodificador. Los códigos del mundo
no están quietos, a la espera de ser leídos. El mundo no es materia prima para la humanización (2015).
5. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
El inicio de la investigación se realizó desde una perspectiva de observador participante durante las reuniones previas y posteriores a las jornadas Desviant l´Atenció. En el momento de las mismas, dicha observación se desarrollaba a través del objetivo de una
cámara. Eart había realizado un encargo de recogida de los hechos mediante el medio fotográfico. Por lo tanto, este archivo documentaría el transcurso de las jornadas y serviría como resumen y también, como artefacto que daría otra lectura a su proyecto.
La metodología empleada para este trabajo finalmente se compuso de dos vídeos. Uno que recogía las imágenes de la mediación y servía como registro y análisis visual del mismo y, otro, que vinculaba dichas imágenes con los testimonios que se
recogieron después y que daban cuenta de la repercusión de las jornadas en sus participantes. De esta forma, se creaba un
discurso final cruzando los hechos y la discusión comunitaria entorno a las imágenes. Además, grabar con una única cámara,
posibilita una mirada propia del autor, que se plantea y replantea en múltiples ocasiones. La naturaleza del medio audiovisual
para mostrarse de reiterativamente si el autor lo precisa, posibilita tomar decisiones para su montaje, para la re-construcción
de los hechos y, para la creación del discurso propio.
En primer lugar, el primer vídeo tuvo su inicio durante el 23 de noviembre, día en el que se desarrolló la mediación. En aquel
momento, la mirada estaba condicionada por una trayectoria basada en la fotografía de eventos y bajo una posición documentalista que intentaba aproximarse a una narrativa visual lo más exacta posible. Sin embargo, dada la naturaleza del proyecto de
Eart, dicho enfoque se desarticuló siendo inadecuado para responder a la intención del proyecto. Es por ello, que el abandono
de las técnicas habituales de producción fotográfica, supuso una salida de la zona de confort desencadenando un acontecimiento pedagógico personal. Desde la incertidumbre y el desconocimiento, el espacio que se presentaba radicó un cambio de
posicionamiento que permitió lo que sería la herramienta metodológica principal.
Con todo el material obtenido de las jornadas, se realizó a modo de resumen el primer video que reconstruía la mediación. Sin
embargo, la finalidad del mismo no era meramente de acercamiento a la realidad a partir del uso de la imagen, si no de una
nueva creación que formara parte activa de la investigación. El montaje visual funcionaba como una forma de producción subjetiva de carácter polisémico, invitando a las múltiples lecturas. De esta forma, se facilitaba la aproximación a las diferentes
realidades de los sujetos participantes, y a los discursos que permitirían seguir las huellas del desarrollo de su aprendizaje.
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Los encuentros se realizaron con Oriol Fontdevila, comisario del proyecto, Nuria Solé directora del proyecto, Concepcio Alabat profesora de la escuela Dovella, Anna Matjo, doctorando en la misma escuela e integrante de Experimentem amb l´ART y, finalmente,
Isaac San Juan y Dolors Juárez, ambos también como integrantes del equipo Eart. Durante el encuentro con los mismos, se utilizó
una dinámica basada en la visualización del video que posibilitaría el dialogo libre. Esta práctica de trabajo permitiría hablar de
los hechos de forma menos programada que a través de la metodología mediante entrevistas. La intención era alejarse de las
respuestas ya intuidas, dejando a los agentes hablar a su semejanza, sin necesidad de dar respuestas esperadas.
Una vez realizados los encuentros, se revisó y organizó todo el material, con dos finalidades. La primera, obtener los resultados
que posibilitarían las reflexiones y conclusiones finales. La segunda, crear a través del mismo un segundo vídeo que conectase
los hechos y las reflexiones posteriormente realizadas.
4. Fotogramas del vídeo recolector de testimonios.

La lógica de edición técnica para la creación de la narrativa de los vídeos, se decidía bajo la premisa de aproximarse a los procesos de indagación de todas las partes activas del proyecto, para finalmente ser un coordinador de las miradas, las fortalezas,
y las preocupaciones de los sujetos, y dar cuenta de los procesos de transformación sufridos a través del proyecto.
Podría decirse que el video se inicio como una herramienta de investigación etnográfica que seguía el proceso de investigación
y se formalizó como herramienta que permitía un nuevo conocimiento a través de la recogida de experiencias vividas, su dialogo con los hechos, y las narrativas creadas por el observador y creador del vídeo. De esta forma, todas las piezas del puzle se
trenzaban y tras ser analizadas, desencadenarían las conclusiones finales.
6. CONCLUSIONES DE LA MIRADA DEL AUTOR
En primer lugar, cabe destacar que todas las partes activas de este proyecto, en mayor o menor grado han sido partes activas
de un proceso de transformación, incluida la parte del autor de este artículo, autor de la investigación y, de los vídeos utilizados
en la misma. En segundo lugar, las siguientes líneas están destinadas a dar cuenta de las reflexiones generadas a través de los
procesos de cambio vividos con la participación en el proyecto y, que concluyen la hipótesis del foco de investigación: ¿cómo
se vincula el acontecimiento artístico con el acontecimiento pedagógico?
En primer lugar, cabe destacar el acontecimiento pedagógico como algo situado que sucede de forma diferente para cada una
de las piezas que lo componen y, no como algo que sucede a nivel holístico. Mayoritariamente, a través de los discursos obtenidos tras la metodología audiovisual, se ha demostrado que dependiendo del marco de comprensión de cada sujeto, el acontecimiento artístico podrá tener una mayor o menor repercusión para la fractura de cada uno de los marcos de comprensión.
En segundo lugar, destacaría la predisposición que se requiere hacia la apertura y hacia el devenir para que el acontecimiento
pueda emerger. Así como, una disposición flexible ante lo emergente y una actitud crítica ante lo normalizado para que la
salida de la zona de confort acerque al sujeto a un aprendizaje real.
Esa salida de la zona de confort, nos arroja a otros espacios de pensamiento, donde se trabaja desde el desconocimiento,
desde la posibilidad de que cada uno encuentre espacios donde pueda cuestionarse y replantearse sus propios marcos. De
esta forma, emerge un nuevo espacio de posibilidades que se ampliará simultáneamente con la ampliación del campo social.
Cuando se habla de espacios, se remite a esos lugares donde se teje un cruce de relaciones con los diferentes sujetos, los
diferentes objetos y también los diferentes campos de pensamiento. Es por ello, que las jornadas de Experimentem amb l´ART
se entienden como algo que permitió una comunicación que desde una indagación artística y una práctica artística, se dio
pie a una posible experiencia estética y de reflexión conjunta. En este momento, cabe rescatar las palabras de Dolors Juárez,
investigadora de Experimentem amb l`ART (2016) que durante el encuentro hablaba así:
Las jornadas no se produjeron con la intención de obra pero ¿son válidas como obras? ¿Estaban en el marco de los demás proyectos que entran como obra? Hablo de una obra como experiencia artística que se mueve en el devenir y que puede generar
un acontecimiento. Ahí se ve la insoluble separación entre la dimensión artística y la dimensión pedagógica (2016).
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En esta línea, es importante exponer una reflexión que se inició al principio del proyecto y que se formalizó tras el discurso
de los participantes, ¿cómo saber que no nos reafirmamos y que sí estamos saliendo de nuestra zona conocida?, El profesor
Imanol Aguirre (s/f) crea una reflexión interesante entorno a la cuestión planteada donde recomienda que nos entendamos a
nosotros mismos como constructores de discursos, y que sin pretender alcanzar la verdad última, vallamos construyendo las
piezas que vallan desencadenando un conocimiento situado de un contexto general. De esta forma, poco a poco podremos
aproximarnos a lo que se entiende como un conocimiento más real.
Tras el proyecto de Eart, los discursos de cada uno de los participantes, pasando por el del autor de la investigación y por el
discurso narrativo audiovisual, todas y cada una de las piezas que han compuesto la investigación han ido facilitando la posibilidad de crear nuevas vías que darían pie a otras nuevas, y que en el mejor de los casos, hubieran sido desconocidas hasta
la fecha. Así mismo, cabe destacar que un acontecimiento pedagógico se da mirando desde otro lugar nuevo, ante la pregunta
¿qué no se logra reconocer? Tras los discursos obtenidos a través del video de la investigación, se ha reflexionado sobre la
dificultad que le precede a una situación desconocida para abrirnos a sobrepasar nuestros límites de comprensión y analizar
hasta dónde estamos dispuestos a cuestionarnos. También cabe destacar desde dónde se analiza y qué significado se dan a
las cosas que pasan, ya que dependiendo de las lógicas de producción y análisis desde las que se reflexione, los marcos de
compresión se fracturarán de diferentes formas.
En tercer lugar, continúo este apartado exponiendo que todo el análisis se ha desarrollado desde una perspectiva que entiende el
arte como una disciplina que se basa en la creación y que entiende el aprendizaje como algo que se genera con el constante crear.
Es por ello, que podría decirse que aunque un acontecimiento artístico como fue el de Eart no siempre genere un acontecimiento
pedagógico, si que podría generar saberes que a su vez posibiliten otros nuevos y que gracias al flujo de movimiento, en el futuro
desemboque en un acontecimiento pedagógico. Es por ello, que siguiendo la metáfora inicial, según el análisis de los testimonios,
las jornadas de Eart no consiguieron romper todos los marcos de comprensión, pero si consiguieron generar grietas que en el
mejor de los casos, terminarán fracturándose. Quizás el foco no debería estar en la misma naturaleza de la mediación y sus posibilidades, si no en cómo plantear una mediación artística para aproximarse más a dicho acontecimiento pedagógico.
En cuarto lugar, se finaliza este apartado, y con ello el artículo haciendo una nueva introspectiva que habla de la posibilidad
de entender este artículo como un nuevo desencadenante para quien lo lea. De echo, la intención con este trabajo nunca fue
buscar certezas si no generar preguntas que pusieran en duda algunas certezas, con la intención de averiguar desde la crítica
y la investigación. Por supuesto, queda abierto, para que quien lo lea lo problematice y cuestione libremente trenzándose junto
a él para que en conjunto nos aproximemos entre todos a un conocimiento cada vez mayor.
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RESUMO
Este artigo tem como proposta apresentar problematizações acerca do papel educacional de alguns filmes da marca Princesas
da Disney, dos estúdios Disney, na construção de gênero na infância e adolescência. Nele se fazem considerações relativas
ao uso constante da marca na perpetuação do arquétipo feminino submisso, e sobre a maneira como essas imagens repercutem na formação de meninas, mas também observa-se como os arquétipos de princesas mudaram nas últimas décadas. Na
perspectiva dos estudos de gênero analisam-se os principais traços das personagens para discutir uma pedagogia plebéia em
base às ideias de pedagogias culturais. Frente à reflexões que estes filmes podem provocar salienta-se a importância de se
discutir sobre identidade de gênero dentro da escola num momento em que no Brasil há grupos de resistência a toda forma de
despatriarcalização e descolonização.
Palavras-chave: Princesas da Disney; Cultura visual; Gênero; Pedagogia cultural.

Partindo do entendimento sobre o papel da mulher e o que vem a ser mulher dentro da cultura ocidental, este artigo busca analisar a construção dos arquétipos femininos nos enredos dos filmes de princesas produzidos pelos estúdios Disney, que foca
frequentemente em meninas dos anos iniciais até mais ou menos 12 anos de idade, brancas, magras, de classe média e alta,
de cabelos loiros esvoaçantes. Durante décadas a indústria cinematográfica e de maneira particular os estúdios Disney construíram arquétipos baseados na primazia do homem branco e dos valores patriarcais, coloniais, capitalistas e conservadores.
Isso fica bastante claro pelas próprias características das princesas e dos personagens que a cercam. Apesar de possuir esse
modelo, recentemente com o avanço do “empoderamento” feminino, essas princesas e personagens vem adquirindo novas
características, abraçando um público misto e abrangente.
A análise conduz a observar que assim como os filmes Disney são uma forma de pedagogia na construção de gênero, assim
também a escola deveria ser o espaço pedagógico em que se discuta a cultura e a forma como ela atua sobre a vida das pessoas. Esta pedagogia de dupla via é considerada na perspectiva da pedagogia cultural que considera a produção cultural como
uma pedagogia e a pedagogia como uma produção cultural (ver STEINBERG, 1997; TREND, 1992; WEINER, 2001; MARTINS e
TOURINHO, 2014; CAMOZZATO, CARVALHO e ANDRADE, 2016). Nesse sentido é uma análise que visa destacar o lugar da Educação em Cultura Visual na educação que se insere nas relações democráticas e emancipadoras. Do beijo do príncipe à rainha
sem rei é um longo caminho de plebeização que requer de heroínas.
1. DO BEIJO DO PRÍNCIPE À RAINHA SEM REI?
Recentemente uma grupo de psicólogos coordenados pela professora Sarah Coyne da Brigham Young University, dos Estados
Unidos da América do Norte, fizeram uma pesquisa intitulada de “Pretty as a princess: longitudinal effects of engagement with
Disney princesses on gender stereotypes, body esteem”, na qual buscou desvendar os efeitos das Princesas da Disney na construção dos estereótipos de gênero, através dos filmes e brinquedos com crianças do jardim de infância, a pesquisa foi feita em
três etapas que consistia com respostas dos/das docentes, dos pais e mães e das próprias crianças, ao total 198 crianças de
ambos os sexos foram estudadas.
Através desta pesquisa foi possível demonstrar como as produções das Princesas perpetuam com o arquétipo feminino e
masculino machistas, a autora discorre juntamente com outros pesquisadores que “It also supports research showing that
engagement with the Disney Princess culture can influence gender stereotypes and may contribute to a “girly girl” culture in
which gendered behavior is common and highly valued. ” (COYNE, 2016; DINELLA, 2013;ORESTEIN, 2011; WOHWEND, 2009).
Coyne (2016) também aponta que segundo os pais e mães dessas crianças, os filmes da franquia são seguros e educativos
para seus/suas filhos/as. O mais interessante na fala desses pais e mães é que para eles os filmes são apenas para as meninas,
pois as ensinam a serem “educadas, prendadas, zelosa, gentil, obediente”, porém quando sugerido esses mesmo filmes para os
meninos, os responsáveis já acham que não é um perfil para seus filhos, pois para eles os meninos têm que crescer sob a imagem de se tornar um homem másculo, de ação, que vai à luta pelos seus ideias deixando tudo para trás em busca desse sonho.
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A teórica Ruth Sabat (2001) também argumenta sobre o poder que os filmes de animações possuem, especificamente, da
maneira em que estabelecem uma verossimilhança com as reproduções da realidade, conseguindo superar a literatura escrita e até mesmo a história contada. Assim sendo as animações dispõem de uma configuração de espaços de construção de
identidades de gênero, elas reproduzem narrativas nas quais as diferenças atribuídas a sexo se apresentam baseadas em um
discurso “convencional” e conservador: os homens são naturalmente fortes, viris, poderosos e racionais; enquanto as mulheres aparecem como calmas, gentis, fracas e submissas aos homens.
As princesas da Disney possuem um arquétipo de mulher: geralmente cis gênero, heterossexual, de corpo esguio, cabelos
longos e tendencialmente loiro, de olhos e pele clara. Essas princesas seguem um modelo que abrange poucas mulheres ao
redor do mundo, segue um padrão eurocêntrico de beleza. Além de sua estética única, suas princesas tendem a serem mulheres submissas que estão à espera de um homem para salva-las da vida azarenta que possuem por serem solteiras, em geral
são moças dependentes do sexo masculino para enfim poderem viver uma vida dos “sonhos”. Entre as 13 princesas da marca
Princesas Disney, existem poucas que não seguem esse protótipo do “ideal” de mulher. Parte-se dessas princesas marginais
para fazer o recorte de estereotipo de gênero dentro dos filmes.
Para a análise foram selecionados cinco filmes das princesas da Disney consideradas dentro da marca Princesas Disney. Duas
são da década de 1990 quando os estúdios Disney quase quebraram após longo período de fracassos: Aladdin (1992) e Mulan
(1998). Os outros três provêm de um novo momento da Disney, na sua parceria com a produtora de desenhos animados, PIXAR:
Valente (2012), Frozen – uma aventura congelante (2013) e por último Moana: um mar de aventuras (2017).
As escolhas desses filmes se deram devido ao enredo dessas princesas, no caso do filme do Aladdin (1992) que apesar do
filme ser de um protagonista do sexo masculino, temos a princesa Jasmine. A história foi inspirada e adaptada do conto árabe
Aladim e a Lâmpada Maravilhosa provindo do clássico da literatura o livro As mil e uma noites. O foco da narrativa do filme é a
história de um rapaz chamado Aladdin que acha uma lâmpada mágica que irá mudar radicalmente sua vida, apesar do protagonista ser um personagem masculino quem é um grande destaque é a princesa Jasmine, ademais, ela é a única personagem
do núcleo principal do filme que possui voz ativa.
Jasmine é uma princesa diferente das suas antecessoras, ela tem uma voz própria e crítica em relação ao seu papel como mulher na sociedade Árabe, tem uma sensualidade que até hoje nenhuma outra princesa superou, é uma das primeiras princesas
a sair do modelo eurocêntrico, ela tem a pele negra e os traços próximos ao das mulheres árabes. Sua majestade, sensualidade
e inteligência são tão fortes que lhe deram como melhor amigo Rajah, um tigre e não “passarinhos”, “veadinhos”, etc.
Ela quebra com as normas do sistema de princesas não só uma vez, mas diversas, sendo três as mais imponentes: 1° Ela enfrenta o Sultão, seu pai, dizendo que não irá se casar com o pretendente que ele escolheu. 2° Ela foge do palácio para conhecer
o que existe “além dos muros do palácio”. 3° Ela quebra com as regras de “um príncipe encantado que irá resgata-la”, ela se
mostra muito mais interessada em quem é o Aladdin na realidade do que toda aquela fantasia e posses que ele possui/a sendo
Príncipe Ali.
Diego Blanco (2012) aponta uma curiosidade pertinente desta produção que é o fato do Aladdin vir no papel de uma “gata
borralheira” querendo se tornar uma “princesa” e o Gênio da Lâmpada, representa o papel das fadas madrinhas. Segundo ele o
filme tomou imenso cunho feminista, por mais paradoxal que isso possa parecer, pois foi possível mostrar esse lado “masculino” de uma princesa, Jasmine acaba ilustrando a emancipação da mulher, que agora pode sonhar em sair do palácio, ao invés
de passar a vida toda dentro dele.
O segundo filme do final da década de 1990, é da Mulan, com o filme intitulado com seu nome, sua história inspirada em uma
lenda milenar chinesa chamada Hua Mulan. Ela está no hall da fama das Princesas da Disney, apesar de não ser e nem mesmo
se torna uma princesa no decorrer de sua história.
Mulan quebra com todas as barreiras possíveis do modelo de princesa da Disney. Nas cenas iniciais, quando se apresenta à
Casamenteira, para lembrar daquilo que não é deve escrever escondido no braço as supostas virtudes de uma mulher que quer
casar “Calma e reservada, graciosa, educada, delicada, refinada, equilibrada. Pontual! ”. No desenvolver da história aparece
diversas vezes rompendo com o modelo de “boa esposa” descrito no início e mostrando que é possível ser ela mesma para
enfim conseguir “seu par”.
A história se passa na China da Dinastia Han (período entre 206 a.C. e 220 d.C.), quando estava sendo invadida pelos Hunos,
por consequência disso o Imperador ordena que todos os homens das províncias da China sejam convocados a irem a guerra.
Ao chegar na família Fa, a família de Mulan, seu pai é o único homem da família, porém ele possui um problema na perna que
torna difícil sua locomoção sem ajuda de uma bengala. Mulan se revolta e usurpa o lugar de seu pai na batalha, se travestindo
de homem, não só as vestes, mas também o linguajar e como se portar perante aos demais. O ponto chave do filme se encontra nessa inversão de papeis sociais, em que ela como mulher pode ir à guerra e “lutar como um homem”, porém melhor, pois
se não fosse por ela a China teria sido tomada pelos Hunos. Essa inversão de papeis está diretamente relaciona com o que é
proposto na teoria/problema/identidade de gênero explicada adiante.
Até hoje a Disney não superou essa quebra de padrão tão forte, o filme não é apenas uma antítese de como ser princesa, mas
também possui um enredo de muita ação e luta, que não era muito comum ser feito pelas princesas nas produções das Princesas Disney, chamando atenção inclusive do público infantil masculino. Sua dubladora Ming-Na Wen em uma entrevista ao “USA
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Today” afirma que Mulan nada mais é do que “a antítese de Cinderela. Ela não usa um vestido. Ela usa uma armadura” (2016).
A parte final do filme transforma o projeto de “boa noiva” para honrar sua família em uma grande heroína, que faz com que o
próprio Imperador da China se curve diante dela. Desta forma ao retornar para casa, ela leva a espada Imperial, a mais honrosa
das honrarias. Mas também ganha o coração do seu então ex comandante oficial do exército, Shang, como seu pretendente.
No primeiro da fase da junção Pixar e Disney, “Valente”, Merida é a protagonista do enredo. Ela é uma princesa que vai contra
a maré das princesas clássicas, com seus cabelos esvoaçantes vermelhos vibrantes nos da a sensação de ter uma personalidade própria, suas roupas são mais despojadas possibilitando desbravar a floresta e o reino, além de permitir que pratique
sua atividade favorita que é arco e flecha, sendo uma ótima arqueira, além disso seu porte físico se difere do padrão feminino
das princesas.
A história se passa na Escócia medieval, e diferentemente dos padrões da Disney, a história nasce das lendas celtas. Ela possui
três irmãos gêmeos, além de ter a mãe e o pai vivos. Por consequência de um conflito entre seu reino e outros três, seus pais
criam um torneio para os filhos dos demais reinos disputarem a mão dela, entretanto, Merida se recusa, e sua recusa é posta
em ação quando ela vence o torneio, conquistando sua própria mão. Neste ponto é valido ressaltar o arquétipo de mulher troféu, na qual se objetifica a pessoa sem levar em consideração sua vontade real.
O principal conflito ocorre entre ela e sua mãe, Elinor. Enquanto Merida rompe com os valores impostos, sua mãe é a própria
representação do arquétipo de princesa. Esse é um conflito de gerações, de princesas clássicas versus princesas contemporâneas rebeldes. O filme sai da trama da mulher salva pelo príncipe e foca na relação entre Merida e sua família e na descoberta
de si mesma. Merida é a própria representação de busca pela liberdade de construção dos valores de gênero impostos pela
sociedade.
O arremate final de Valente é o fato de que ela conquista o direito de não precisar se casar de forma arranjada, fugindo do
modelo “felizes para sempre” com seu príncipe. Desta forma, ela se torna a primeira princesa da Disney a começar e terminar
solteira, o que é um grande passo para a história das princesas. Mostrando não só que pode ser mulher e ter voz própria, como
também não precisa ser meiga, delicada, educada, e usar roupas que machuquem.
“Frozen – uma aventura congelante” trata sobre Elsa, uma princesa que se torna rainha e sua irmã Anna, que continua sendo
princesa. As personagens fisicamente pertencem ao arquétipo das Princesas, entretanto a forma de pensar e agir vai contra a
corrente dos clássicos contos de fadas. Frozen é um filme com uma história tocante de amor fraterno de irmandade, que escala
geleiras (literalmente) a procura de uma irmã que fugiu para longe da outra.
Sua história se passa no reino de Arendelle onde Elsa e Anna eram inseparáveis quando crianças. Entretanto, devido aos
poderes para gerar gelo e neve (criocinese) de Elsa, acaba machucando a irmã quase levando-a a óbito. Dessa forma seus
pais (vivos naquela época) a excluem do convívio com os demais até conseguir controlar seus poderes. Tempos depois Elsa é
coroada Rainha de Arendelle, algo que é uma novidade para os contos sobre princesas. Porém ocorre um acidente e ela deixa
o reino debaixo de neve. Em consequência decide se refugiar nas montanhas, longe de todos, inclusive sua querida irmã Anna.
Elsa é uma guerreira por si, luta para conquistar seu espaço, a música Let it Go escrita pelo casal Kristen Anderson-Lopez e
Robert Lopez, na qual ela entoa “Be the good girl you Always have to be conceal, don’t let them know. Well, now they know. Let
it go! Let it go! Can’t hold it back anymore, let it go! Let it go! Turn away and slam the door, I don’t care what they’re going to say”
deixa bem claro que ela não pertence aquele mundo cheio de regras sociais que a impedem de ser quem ela realmente é, uma
Rainha da Neve, uma rainha que se torna sem precisar se casar com nenhum príncipe ou rei.
Anna em contrapartida a sua irmã, se apresenta como uma sonhadora que deseja encontrar seu príncipe encantado, entretanto
pela falta que sua irmã lhe faz decide ir atrás dela, tornando o tema casamento secundário em sua vida, pois para ela não importa se sua irmã está longe. Um ponto interessante no enredo de Anna é que ela encontra um rapaz plebeu que se apaixonam
(mas não se casam) e junto a ele encontra um bonequinho de neve, Olaf, que é o alivio cômico do filme, que ajudam Anna a
encontrar Elsa. Quando se encontram o feitiço de Elsa sob o reino se desmancha, pois, o amor das duas era a prova do amor
verdadeiro.
O outro filme de parceria da Disney com a PIXAR, “Moana – um mar de aventuras”, é um filme recente, e veio para romper de vez
com os mais enraizados dos arquétipos de princesas. Primeiramente Moana é negra, tem um corpo atlético, forte como uma
guerreira, cabelos negros longos e encaracolados, em seu enredo não há romance, não existe príncipe e nenhum homem que
irá salva-la, na verdade Moana nasce para salvar a população de sua ilha. Moana é filha do líder de uma ilha Motuni na Polinésia
que proibiu a ida dos nativos para além dos corais e se lançarem mar adentro. Entretanto Moana tem uma ligação forte com o
mar, sendo sempre chamada para suas águas.
O ponto chave da trama ocorre vinculada a um conto que sua avó Tala, considerada pelos demais nativos como louca, por
contar histórias antigas dos e das Deusas, semideusas, deuses e semideuses que existiram e existem na Terra. Tala conta sobre a Deusa Te Fiti que criou a vida e depois tornou-se uma ilha, na qual possuía uma pedra dentro de si que representava seu
coração, porém um semideus chamado Mauí rouba essa pedra, fazendo com que Te Ka o monstro da lava lance uma maldição
sobre todas as ilhas que Te Fiti criou, e jogando ao mar o anzol de Mauí e o coração de TeFiti. O mar dá a Moana essa pedra, e
incentivada pela avó, ela segue em busca de Mauí para ajudá-la a devolver o coração de Te Fiti. O que Moana não contava era
que ele fosse um semideus egoísta, narcisista, entretanto eles partem na missão para devolver o coração de Te Fiti.
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A partir desse momento que ela se encontra com Mauí, temos uma nova revirada nos padrões de princesas, com exceção de
Mulan que é uma lutadora. Moana acaba sendo quem toma a frente de toda jornada, mostrando que, apesar dos percalços, que
são muitos. Em toda trajetória do filme ela entoa um canto de superação apesar dos medos, apesar de a princípio não saber
seu lugar, quem é. Moana é um filme de empoderamento feminino, ela é fiel apenas às suas crenças e convicções e luta para
conquistá-las, sem depender de pai, marido ou qualquer homem.
Esse empoderamento feminino é parte de uma posição de emancipação frente às questões de gênero. E o que vem a ser gênero
afinal? Dentro da gramática, gênero é a expressão linguística que se utiliza para classificar certas classes gramaticais, neste
contexto, gênero é subdivido em duas categorias, feminino e masculino, assim como na biologia, em que existe os seres do
sexo masculino e do sexo feminino, ambos conceitos apontam para um binarismo, em que se utilizam como determinante os
aspectos físicos e biológicos do que é ser feminino e ser masculino.
Segundo Joan Scott (1995) a ideia do uso de gênero nas discussões sobre as relações de poder e dominação patriarcal inicia-se nos movimentos feministas norte-americanas, que utilizavam a nomenclatura para designar a uma organização social da
relação entre os sexos, desta forma “a noção de gênero como uma construção social teve como objetivo analisar a relação de
mulheres e homens em termos de desigualdade e poder”(Scott, 2012, p.333).
Já Judith Butler (2002) o caracteriza como uma substância ou um ‘núcleo’ preestabelecido, denominado pessoa, desta forma
argumenta que ao contrário do que defendiam as teorias feministas, o gênero seria um fenômeno inconstante e contextual,
que não denotaria um ser substantivo, “mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e historicamente convergentes” (p. 29). Gênero é nessa perspectiva é uma questão de performatividade.
A definição do conceito ainda é bastante conturbada, entretendo, ela vem para fazer uma quebra do sujeito androcêntrico, buscando uma equidade entre as pessoas, na qual a forma como ela se identifica, ou como performa como sujeito culturalmente,
é dominante sobre os padrões binários homem/mulher da biologia. Simone Beauvoir em sua frase emblemática afirma que
“A gente não nasce mulher, torna-se mulher”, ou seja, gênero é algo não fixo, como no caso do sexo. Jane Flax (1999), aponta
ainda que as relações de gênero não possuem uma essência fixada, ela oscila conforme o tempo e além dele.
As discussões sobre gênero hoje representam um grande incômodo para os grupos conservadores da sociedade. No Brasil
acontece um momento de grande repressão dentro da educação. Em 2014 foi lançado o Plano Nacional de Educação (PNE),
que serve de modelo para a criação dos Planos de Ensino dos municípios e estados para os próximos 10 anos. Dentro das
propostas bases do PNE, após várias conferencias anteriores com membros dos governos no âmbito municipal ao federal,
educadores/educadoras que atuam em sala de aula pelo país, pensadores/as da educação, grupos de lutas sociais e INGs foi
proposto no inciso III do artigo 2 da lei 13.005 de 25 de junho de 2014 a “superação das desigualdades educacionais, com
ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero, de orientação sexual e identidade de gênero.”(BRASIL, 2014).
Entretanto, as comunidades religiosas cristãs ficaram ensandecidas, achando amoral ensinar sobre sexo para crianças, argumentando que isso vai contra a família, moral e bons costumes, baseados na Bíblia. Os grupos religiosos possuem representantes políticos no Senado, na Câmera, nas prefeituras e nos governos; conhecidos como a Bancada Evangélica. Contando
com esse apoio político, entraram com várias ações na Câmara dos Deputados e Senado Federal, pedindo para a exclusão do
uso dos termos “identidade de gênero”, popularizado por eles por “ideologia de gênero”, e “orientação sexual”. Sob a pressão
desses grupos os termos foram retirados da lei 13.005 e proibido o uso dos termos e seus conceitos dentro do espaço escolar.
2. PEDAGOGIAS CULTURAIS: A VIDA NA PERSPECTIVA DAS PLEBEIAS
O debate dentro de sala de aula sobre gênero, orientação sexual é de total relevância, pois é na escola que as crianças e jovens
passam maior parte do tempo de sua vida até atingir a idade adulta. A escola tem um papel fundamental, em conjunto com a
família, mídia, etc. no processo de educação para essas/esses jovens. É dentro desse ambiente de sociabilidade e formação
individual que são produzidos e reproduzidos os preconceitos e a discriminação.
O lugar ‘Escola’ é um ambiente democrático, embora cada instituição possui seu escopo moral e ético. De toda forma, a polarização sobre o tema parte dos lugares em que as questões sobre gênero e orientação sexual são vistos como amorais. Mas,
então como prosseguir uma agenda emancipadora na educação? Segundo Fernando Hernandez (2013) a escola ainda é um
local de transmissão de informação, entretanto, está voltada para uma submissão e uma padronização da massa, e os pesquisadores, educadores têm o dever de articular juntamente com o corpo educacional para buscar as resistências, trazendo
provocações, transformando-a em um espaço de educação humana democrática.
Guacira Louro (1998) argumenta que é dentro da escola as crianças aprendem e reforçam a dualidade das diferenças que
herdamos da sociedade ocidental moderna. A escola, como instituição, o primeiro contato efetivo de formas de segregação
social na vida de uma pessoa. É neste espaço escolar de uma forma normatizada que se perpetua com diversas formas de preconceito e discriminação existentes na sociedade, a partir dessas ações é que surgem os primeiros padrões de hierarquização
entre os meninos e as meninas.
Acredita-se que o alicerce da construção do caráter, personalidade e atitudes de uma pessoa, ocorre no período da infância,
sendo assim, é de suma importância buscar o diálogo com a pluralidades existentes no mundo, de uma forma que essas crianCULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN
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ças não se tornem adultos, racistas, misóginos, homofônicos. Lev Vygotsky (1896 – 1934), psicólogo e educador russo, afirma
que as nossas aptidões básicas como raciocinar, compreender e memorizar se dão no período da infância, ele apontava que
o desenvolvimento humano se pautava em três níveis: cultural, interpessoal e individual. Sua pesquisa focava principalmente
em dois deles, o cultural e interpessoal que é designado a partir do contato social do indivíduo com o meio, dessa forma ele
acreditava que as crianças aprendem os valores morais, éticos, sociais, através do meio que a cerca, sendo assim se a Escola
possui uma visão machista, racista, principalmente se for debaixo dos panos, essa mensagem chega as crianças e vai se
internalizando dentro delas.
Vivemos na era da tecnologia, na qual estamos constantemente conectados com dispositivos que reproduzem imagens, somos cercadas/os praticamente 24 horas por dia por elas, seja na forma de publicidades ao redor da cidade, nas revistas,
jornais, ou nas telas do cinema, televisão, dos smartphones, tablets, computadores, somos constantemente bombardeados
por elas, dessa forma elas estão impregnadas em nossa mente, direta ou indiretamente. Tendo isso em mente, a teórica Gillian
Rose (2001) em base ao pensamento de Guy Debord (1983) de “sociedade do espetáculo” enfatiza que o mundo tornou –se
um palco em que estamos constantemente tentando ressaltar nosso valor para o mundo através das produções de imagens
por meio dos novos mecanismos tecnológicos (MARTINS, 2013). Evidenciando então o uso da imagem como potencializadora
de uma disputa de significados pelo controle do imaginário social contemporâneo, articulando na criação de tensões entre
os elementos empíricos e simbólicos de forma atemporal, pois “trabalhar com imagem é articular idas e vindas no tempo,
inventando mundos e narrando histórias. ” (MARTINS, 2013, p.85). A imagem ganha assim uma existência antes reduzida aos
espaços sagrados.
O estudo da imagem se dá como um jogo complexo entre visualidades, aparatos, instituições, discursos, corpos e figuração.
Cada um dos termos indica um complexo conjunto de práticas subentendidas que tornam possível a imagem e sua predisposição em conter significados. Segundo Thomas Mitchell (2002) a dimensão visual segue além de um conjunto de eventos ou
objetos visíveis, porque pressupõe uma compreensão dos seus processos, o modo como operam, suas implicações e, principalmente, seus contextos. Sendo assim para Mitchell “a imagem passa ser o foco e o objeto de um amplo espectro de formações sociais e culturais que incorpora e representa conflitos ideológicos, políticos, religiosos, psicológicos e educacionais”
(1995, Apud MARTINS e TOURINHO, 2010, p.41).
Em consequência dessa exposição latente de imagens, existem diversas culturas de mídias, incluindo para o público infantil.
Martins e Tourinho (2010) apontam que a através dessa cultura infantil da mídia cria-se um tipo de currículo “cultural-imagético” na qual de uma forma nada ingênua (do ponto de vista das corporações que produzem esses conteúdos) expõe seus
interesses comerciais, ao mesmo tempo que exercem uma forte influência sobre esse público. Segundo Douglas Kellner (1995,
Apud Martins e Tourinho, 2010, p. 42) “a cultura infantil da mídia tende a naturalizar uma estetização da violência que tem
profundo impacto sobre o pensamento e o comportamento das crianças”.
Ao entendermos que as imagens são como artefatos que produzem conhecimentos que contribuem para a formação de nossas representações e nos falam sobre como são (ou devem ser) os meninos e as meninas, cria-se então um imaginário social
sobre quais são os comportamentos aceitáveis para cada gênero, instituindo falas e gestos para as mais diversificadas situações sociais (NUNES, 2010). Por este motivo é indispensável buscar entender como essas reproduções imagéticas, no caso
os filmes de princesas da Disney, contribuem para a perpetuação da hierarquia de poder do homem, branco e heterossexual
dentro na nossa cultura, e como pode-se fazer para quebrar essa hegemonia masculina, sob os corpos femininos.
A importância do estudo dessas representações fílmicas dentro da escola se dá ao fato de que primeiramente elas são feitas
por adultos para um público infantil, segundo, por vivermos em uma sociedade capitalista com um consumo exacerbado,
essas produções além de incentivar na formação das crianças, elas jogam com através dos filmes seus produtos de consumo,
incentivando não só na perpetuação de arquétipos femininos de submissão, mas também ao consumo para que se tornem
similares a essas personagens. Vale ressaltar que apesar desse incentivo constante as crianças, isso não as torna seres passivos/submissos, é fato que nesta fase da vida a pessoa aprende com mais velocidade que na fase adulta, entretanto, essas
crianças também são dotadas de gostos próprios e de formas particulares de ressignificar essas personagens em suas vidas
cotidianas.
E para isso é crucial compreender que a produção cultural é também uma forma de pedagogia e como ela atua. Nesse sentido,
a pedagogia cultural que propõe Henry Giroux compreende a pedagogia como uma forma de produção cultural e a produção
cultural como uma forma de pedagogia. (WEINER, 2001). É crucial entender a prática educativa como uma forma de produção
política e cultural que responde às preocupações contemporâneas e se relacionar com os artefatos da cultura visual de uma
forma dinâmica e ativa. Debater as novas ex-princesas da Disney na perspectiva da visão plebéia é fundamental para sociedades que buscam a democracia.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De toda forma, é possível observar que os filmes dos estúdios Disney foram mudando ao longo das décadas os arquétipos de
mulher apresentados pelos filmes selecionados nesta análise. Isso não significa que a filosofia da marca Disney tenha mudado
sua posição conservadora. O que é relevante neste caso é que a construção de gênero na infância e adolescência apresenta
uma nos filmes de Disney uma mudança em direção a uma figura com atributos antes negados pela sociedade ao gênero feminino. De Jasmine a Moana, de Mulan a Merida ou Elsa há um processo de identificação maior com gerações mais sensíveis às
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questões de gênero, questões raciais e à justiça social. Trata-se de heroínas (ou arquétipos) que trazem a perspectiva de uma
vida plebéia, essa sim cheia de aventuras para a sobrevivência. Esses filmes são um indicio de que o público, como espectador
ativo, como ser cultural, também muda, ou influência de maneira indireta, o discurso que adota a indústria do cinema ou dos
desenhos animados.
Os filmes acima rompem com o que Nelson Goodman chama de “rightness of redering” (In WEINER, 2001). Trata-se da capacidade pedagógica dos artefatos da indústria cultural, como os filmes dos estúdios Disney, de “normalizar as representações
de maneira que aparecem como corretas e parecem consistentes com o senso comum.” (p. 435) Nesse sentido é relevante
observar o que está se rompendo e o que está se construindo no seu lugar. Os filmes de Disney trazem, como um currículo
cultural, a discussão sobre as mudanças nos papeis de gênero, embora ainda mantenham diversos traços colonialistas que
não são discutidos neste momento.
Em todo caso, o que é mais evidente ainda é que a educação deveria ser, por se tratar do espaço democrático, lugar de debate
sobre questões de gênero e não lugar de normalização das relações machistas. O fato de que tenha desaparecido “identidade
de gênero” no inciso III do artigo 2 da lei 13.005 de 25 de junho de 2014 representa uma limitação inclusive para a discussão
de filmes da Disney em sala de aula.
Na perspectiva da Educação em Cultura Visual, procura-se visualizar as tensões que levam a uma reconstrução através de
eventos que promovem experiências estéticas, pois, como vemos com os filmes da Disney, a construção e reconstrução do sujeito é uma tarefa estética. Se a intenção é reconstruir uma educação que procura a emancipação do pensamento colonizado
e patriarcal é fundamental aprofundar o entendimento das relações entre os artefatos visuais e suas dinâmicas na cultura. A
Educação em Cultura Visual é espaço transdisciplinar em que os problemas, preocupações, conhecimentos e metodologias
das comunidades se atravessam para criar novos entendimentos e novos espaços de vida.
Neste caso propõe-se uma pedagogia plebéia e emancipadora que desestabilize as representações normalizadas por meio dos
artefatos da cultura visual reconhecendo nelas as formas de subversão do pensamento colonizador e patriarcal. Tão importante como ser crítico com as imagens é ser capaz de dialogar com elas para que elas mesmas mudem. O que vem acontecendo
com as princesas Disney é um processo de despatriarcalização e descolonização, mas, é preciso, ainda, manter ativos os
espaços de ruptura com as normalizações da representação e da distribuição dos papéis estéticos nas sociedades.
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RESUMEN
En el marco de los estudios sobre los cambios actuales en la mediatización de las imágenes en los Nuevos Medios de Comunicación con base en Internet, en el presente trabajo nos proponemos analizar la producción y circulación en las redes sociales
de videos y fotografías creados por sujetos con sus propios dispositivos móviles, de linchamientos perpetrados en espacios
públicos.
A tal fin, en primer lugar nos abocamos a la reflexión sobre los cambios actuales en la mediatización, con los nuevos procesos
de producción, circulación y reconocimiento de los mensajes en los Nuevos Medios de Comunicación, y las formas de producción de sentido.
En segundo lugar, contextualizamos lo que consideramos una nueva conflictividad social que se desarrolla en Latinoamérica y
que tiene como uno de sus epicentros a la ciudad de Rosario desde los primeros años del siglo XXI.
En tercer término, nos adentramos en el análisis de un caso en particular de linchamiento que tuvo lugar el 22 de marzo de
2014 en el Barrio Azcúenaga (Rosario) en el que un joven de 18 años, David Moreira, fue brutalmente golpeado por vecinos,
fruto de lo cual murió días después de haber sido hospitalizado. El registro audiovisual y fotográfico del acontecimiento círculo
inmediatamente por las redes sociales adquiriendo principalmente tres funciones: como prueba judicial, como discurso pedagógico y disciplinante, y como garantía de continuidad del linchamiento en las redes sociales tres años después.
Palabras claves: Imagen, Mediatización, Linchamientos.
1. A MODO DE PRÓLOGO: NUEVOS MEDIOS, NUEVAS PRÁCTICAS
Desde los años 1990 las nuevas tecnologías digitales comenzaron a irrumpir en la escena social, produciendo un cambio
profundo en la producción, la circulación y la recepción de imágenes y discursos. La digitalización prometía la emergencia de
nuevos medios con base en Internet, y con ellos transformaciones en las prácticas sociales y los modos de vida, respecto a la
mediatización caracterizada en el siglo XX por los medios masivos.
En cuanto a los debates sobre los cambios tecnológicos en los modos de producir imágenes, algunos autores señalan que los
mismos pueden observarse a partir de dos posturas: un enfoque más particular que se preocupa por los cambios en los modos
tradicionales en las prácticas de representación visual; y otro más general y global en relación a las tecnologías, la cultura
visual, la ciencia y la comunicación (Mirzoeff, 2003).
En este sentido, Lister (1997) advierte que al igual que los cambios que se produjeron en el siglo XIX a partir de los nuevos
procedimientos tecnológicos que dieron lugar a nuevas formas de representación visual esenciales en la cultura moderna, lo
que se pone en juego hoy es mucho más que un cambio tecnológico en el modo de crear las imágenes. Actualmente estamos
en un cambio de Era, con nuevas formas de pensar el mundo y representarlo; con la emergencia de una nueva cultura de la
imagen y el nacimiento de nuevos medios de comunicación que modifican radicalmente los modos de producción, circulación
y recepción de las imágenes y los discursos sociales, es decir: “de los sentidos sociales”.
En cuanto a la imagen (tanto la fotografía o imagen fija, como la audiovisual o imagen en movimiento) con los nuevos medios
de comunicación se acorta la distancia temporal entre los flujos perceptivos, lo que se ve modificado principalmente es el
modo y el tiempo en que dichas imágenes comienzan a circular y la ‘intencionalidad’ del acto de producción. Ya no se trata de
un registro para hacer perdurar lo que desaparece sino la instancia presente de participación, y con ello nos referimos no sólo
a las imágenes creadas con fines periodísticos o de actualidad pública –imágenes que antaño hacían circular sólo los medios
masivos- sino que ahora se reconfigura la participación de los sujetos, cuyas imágenes circulan en los nuevos medios.
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Los usuarios se transforman en productores de mensajes y resignifican los discursos de los medios masivos, al tiempo que
éstos se hacen eco y reutilizan los de los usuarios. Es este un punto crucial, un cambio radical en la producción, circulación y
reconocimiento social de los mensajes; puesto que en los nuevos medios los sujetos tienen un espacio de intervención, donde
comparten, opinan, se apropian de contenidos, etc. Como explica Carlón (2012), los medios masivos establecían una dirección
comunicativa desde ‘arriba hacia abajo’ (descendente), y construían a todos en público, en cambios los nuevos medios habilitan las comunicaciones horizontales y ascendentes, porque permiten a quienes no podían hacerlo, la circulación discursiva.
En este contexto se torna necesario analizar los cambios en las imágenes y en las prácticas sociales en relación a las modificaciones generales en las mediatizaciones contemporáneas y en las transformaciones que todo esto supone en los modos de
vida, con la emergencia de nuevas relaciones con el espacio y el tiempo (donde el presente se ha instalado como la categoría
temporal por excelencia), nuevos sujetos productores interrelacionados, nuevos accesos a la información, nuevas formas de
configuración de lo privado y lo público, nuevas maneras de pensar lo ‘real’ y su relación con las representaciones.
Hoy advenimos a un cambio de paradigma, ya no se crean imágenes para hacer perdurar lo efímero, sino que las nuevas formas
de circulación y construcción del sentido a partir de los nuevos medios de comunicación son una forma de participación y de
instantaneidad. En la gran red los discursos y las imágenes se comparten aquí y ahora; un nuevo rasgo de contemporaneidad
que nos empuja a un presente constante en el que todos podemos dejar la huella. Como advierte Gonzalo Aguilar: “Podemos
pensar la encrucijada actual como una lucha entre la tercera y la primera persona en la que unos organismos vivos cualesquiera intentan dejar su huella: la cámara misma se transforma en un organismo, en una prótesis, porque ya no vivimos fuera de la
imagen y todos somos hacedores de imágenes digitales” (Aguilar, 2015: 78).
Actualmente, gran cantidad de mensajes que recibimos y enviamos a través de los nuevos medios son imágenes, el valor y la
primacía de lo audiovisual se ha incrementado notablemente, como así también han cambiado los ‘motivos’ de los registros.
Hoy todos los momentos vividos son dignos de registrarse, desde los instantes más banales de la vida cotidiana hasta acontecimientos sociales (como un acto político, una exposición pública, etc.), con funciones variadas como el simple compartir
con los “contactos” un momento íntimo, familiar, entre amigos, etc.; como modo de denuncia (la represión en una marcha por
ejemplo). Nos preguntamos entonces qué ocurre cuando esas imágenes que circulan en las redes sociales (estos nuevos espacios de socialización) exponen un acto de violencia donde el propio productor de la imagen es partícipe o un testigo ocular
que registra con su dispositivo móvil, tal como sucede en la circulación de videos y fotos de linchamientos en la actualidad.
2. ROSARIO: CIUDAD DE LA FURIA
Atravesados los primeros años del nuevo milenio, comienzan a delinearse en Argentina las coordenadas de un renovado conflicto social que instaura otras formas de explotación y desposesión. Según Segato, esta nueva conflictividad se caracteriza,
en América Latina, por “la disputa por la tierra y el modelo de agro-negocio, la maquila como prototipo de una realidad laboral
replicada y valorada, la guerra territorial protagonizada por bandas ligadas al narcotráfico, la difusión de los códigos carcelarios a barrios enteros, la desaparición de mujeres a manos de mafias, y la proliferación de sicarios que multiplican crímenes
por encargo (…)” (Segato, 2013: 5-7). Estos elementos co-funcionan maquínicamente en torno a la violencia como lenguaje
que codifica el lazo social.
El abrumador aumento de los índices de violencia letal que la ciudad de Rosario ha experimentado en la última década constata
su condición de territorio privilegiado para el despliegue de esta conflictividad compleja. Según datos oficiales provistos por
el Ministerio Público de la Acusación y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe el número de homicidios dolosos en el Departamento Rosario experimentó un progresivo crecimiento en la última década, con una escalada abismal en el año 2013.1 Es en
este contexto que se producen en los primeros meses del año 2014 una serie de hechos de violencia extrema, denominados
como linchamientos, y que se inscriben en la “ola de linchamientos” (Pennissi y Cangi [et.alt.], 2014) ocurrida en todo el país
entre el mes de marzo y abril de ese año, de los que trascendieron, al menos, 24 casos. Los linchamientos certificaron, así,
la condición del cuerpo de los jóvenes de sectores populares como texto político no sólo por parte de los poderes (legales e
ilegales) que hablan sobre ellos con gran elocuencia, sino también como superficie de inscripción de un consenso represivo o
punitivista por abajo, complementario al aumento de las tasas de violencia institucional que desde el 2013 en adelante también
escalaron vertiginosamente en la ciudad.2
El primero de los linchamientos conocidos de esta ola, ocurrió el 22 de marzo de 2014. David Moreira, un joven de 18 años, sin
antecedentes penales, desarmado pero acusado de intentar robarle una cartera a una joven que caminaba junto a su hija de 2
años, fue asesinado, en la esquina de las calles Liniers y Marcos Paz, por alrededor de 50 vecinos de Barrio Azcuénaga. Falleció
3 días después, el 25 de marzo, debido a un traumatismo encéfalo craneano grave con politraumatismo irreversible que incluyó
la pérdida de masa encefálica. En las investigaciones judiciales pudo constatarse que David fue ferozmente golpeado durante
al menos 15 minutos, arrastrado, quemado con cigarrillos, que se le apretó sistemáticamente la cabeza con la puerta de un

1. Al respecto puede consultarse el “Informe sobre homicidos” del año 2015 realizado por Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe,
disponible en: https://mpa.santafe.gov.ar.
2. Puede consultarse el informe “Sobrecriminalizados y desprotegidos. Jóvenes de sectores populares, policía y fuerzas de seguridad” realizado por la Cátedra de Criminología y Control Social, Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Igualar y otros, disponible en: http://www.cels.org.ar/web/wp-content/
uploads/2017/04/Sobrecriminalizados1.pdf
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auto y se le arrojó la motocicleta en la que se desplazaba junto a otro joven, antes del brutal ataque, encima de su cuerpo agonizante, que permaneció durantes varias horas allí. El hecho fue filmado y fotografiado por algunos de los sujetos presentes con
sus dispositivos móviles. Uno de esos videos, de escasos 10 segundos, circuló por las redes sociales y fue subido a YouTube.
Imágenes fotográficas también fueron compartidas y se viralizaron para ser luego reproducidas por medios de comunicación
locales y nacionales.
3. EL LINCHAMIENTO Y SUS IMÁGENES: PRUEBA, PEDAGOGÍA Y CONTINUIDAD
El linchamiento, como hecho social, resulta indisociable de la producción de imágenes. Incluso, podemos sostener que es un
hecho que requiere como condición indispensable ser visto por otros, mejor, ser mostrado. Históricamente, han sido actos
con una fuerte dimensión espectacular. Implicaron, siempre, una cruenta escenificación como condición de su existencia: la
escenificación del acto de posesión plena de un cuerpo ajeno.
Los linchamientos son la expresión más cruenta y extrema de lo que Kaufman (2006) denominó movimientos sociales punitivos, dentro de los que podemos considerar formas de auto-organización que dieron lugar a acciones diversas: desde marchas
contra la mal llamada “inseguridad”, la creación de patrullas vecinales compuestas por vecinos que pretendían velar por la
seguridad autónoma de sus territorios hasta la colocación de placas en memoria de personas muertas en situación de robo,
como sucedió, por ejemplo, en el barrio donde fue asesinado David.
Empero, además, la ola de linchamientos 2014 fue una ola mediatizada, motivó una prolífera producción y circulación de imágenes a través de las redes sociales (principalmente, Facebook y Twitter), luego reproducidas por los medios de comunicación
de masas. Previa y posteriormente incitó la construcción de perfiles de Facebook (como “Linchemos a Los Chorros”, “Indignados Barrio Azcuénaga”, “Linchemos a los delincuentes. Justicia por mano propia” o “¡Yo apoyo la Justicia por Mano Propia. El
Pueblo se Defiende”, entre otras). Los medios de comunicación, en ese entonces, referían a nociones como “virus” o “contagio”
haciendo alusión tanto a la propagación indiscriminada de imágenes y perfiles como a la multiplicación concatenada de nuevos linchamientos en distintas ciudades del país.
El registro de estos acontecimientos a través del dispositivo fotográfico no es, sin embargo, un acontecimiento de nuestra
contemporaneidad. Hacia fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, los linchamientos a víctimas negras merecían su
momento fotográfico donde la víctima era retratada muerta junto a los ejecutores de la violencia, y la imagen servía como
“recuerdo de una acción colectiva cuyos participantes sintieron su conducta del todo justificada (…) Las imágenes de los
linchamientos correspondían a su carácter de trofeo: efectuadas por un fotógrafo cuyo fin era reunirlas y almacenarlas en álbumes, convertirlas en tarjetas postales, exhibirlas” (Sontag, 2004). En los casos contemporáneos, dicha función de la imagen
para espectacularizar el acto no se ha perdido, sino que se acrecienta y acelera su circulación social. Más que como registro
de conservación, son mensajes que se hacen circular casi en simultáneo al acontecimiento adquiriendo renovadas funciones.
Ahora bien, los linchamientos no son hechos plenamente excepcionales, sino que se inscriben en una particular economía y
estética de la violencia. En este sentido, Diéguez, recuperando a Calabrese, propone pensar que estamos en una época neo-barroca, aludiendo a que esta fase histórica supone una sensorialidad y una visualidad desbordadas en el espectacular espacio
cotidiano y remite a escenarios sociales determinados por configuraciones excesivas y arrasadoras. Refiere a que el exceso,
“lo demasiado”, se instaura como normalidad, implicando una construcción de lo visual que toma al cuerpo como plataforma
o materia de sus extremas representaciones. Indica, incluso, a lo neo-barroco como un estado cultural, una suerte de estética
social (Diéguez, 2013).
Como anunciamos anteriormente, el registro audiovisual y fotográfico del acontecimiento circuló inmediatamente adquiriendo
principalmente tres funciones: como prueba judicial, como pedagogía de la crueldad y, finalmente, como garantía de continuidad del linchamiento en las redes sociales a través de los años. Vayamos, pues, a adentrarnos en eso.
Las imágenes de video tomadas por un dispositivo móvil se convirtieron en el punto de partida de una compleja investigación, según declaraciones que los funcionarios judiciales hicieron en medios de comunicación locales (La Capital 31/03/14,
01/04/14). Fue enviado por WhatsApp al teléfono de un empleado de la Fiscalía Regional Rosario y se convirtió en la prueba
fundamental con la que el Fiscal Florentino Malaponte dio inicio a su investigación, ya que las imágenes de las cámaras de
seguridad cercanas no pudieron ser utilizadas como elemento probatorio debido a que no captaron el suceso. A partir de ese
video y de otras medidas realizadas con posterioridad, tales como: intervención de líneas telefónicas, entrecruzamiento de
perfiles en redes sociales, elementos encontrados en allanamientos, etc., fueron imputados dos hombres de 23 y 28 años como
autores del hecho. Ambos aparecían en el fugaz video que solo muestra un momento puntual del hecho: cuando estos dos
hombres golpearon salvajemente a David que yacía convaleciente en el suelo, con la co-participación de un número reducido
de vecinos, en relación con los que efectivamente compusieron la turba asesina. Ninguno de ellos atinaba a detener el hecho.
Solo se escuchan algunos gritos aislados de una mujer.
El pacto de silencio o de indiferencia o, en el mejor de los casos, la memoria selectiva de los testigos de estos casos redobló el
valor probatorio del video. Dicho acuerdo, corrobora la condición de los linchamientos como actos inscriptos, densamente, en
el tejido social. No son fruto de sujetos excepcionales sino que, por el contrario, son escenificaciones, extremas por supuesto,
de un consenso represivo tramado cotidianamente y extendido a buena parte del cuerpo social.
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Pero aquí no acabó la función probatoria de las imágenes, ya que en mayo del corriente año, fue imputada una persona más
a partir de una fotografía de su autoría, en la que se ve a David agonizante, y que fue subida a su perfil de Facebook con el
comentario “Le dimos para que tenga, todos los vecinos muy bien”. Por su parte, la defensa de los imputados puso en cuestión
el valor probatorio de ambas imágenes, por la calidad del video, en un caso, y cuestionando que la fotografía tomada, en el
segundo caso, fuera condición suficiente para determinar la autoría del hecho. Incluso, en declaraciones a la prensa, el tercer
imputado sostuvo “me quieren meter preso por ser un fotógrafo” (La Capital, 06/05/17).
En este punto resulta crucial considerar la articulación de la imagen con la palabra, puesto que tanto la leyenda con la que los
productores de las fotografías, como los comentarios de los internautas sobre los mismos, orientan la interpretación de dichas
imágenes: no se trata, claramente de una denuncia de un hecho violento, sino de la exposición (mostración) del acontecimiento
a través de su registro, donde quien registra no se presenta como un simple testigo sino que la enunciación discursiva que
acompaña a las imágenes hacen del ‘fotógrafo’ un partícipe del acontecimiento. Las imágenes en la red pasan a ser parte del
linchamiento.
Históricamente, las imágenes creadas por dispositivos técnico- indiciales fueron ganando cualidad probatoria, en primer lugar
por sus características técnicas que permiten realizar un registro ‘automático’ del acontecimiento, y en segundo lugar por su
inserción y utilización en determinadas instituciones, disciplinas, y relaciones sociales específicas (policía, prisiones, manicomios, hospitales, departamentos de salud pública, escuelas e incluso el propio sistema fabril moderno) (Tagg, 2005:12). Pero
aun así, las pruebas audiovisuales deben ser investigadas, indagadas en los tribunales de justicia que determinan los elementos de prueba y evidencia. Las fotografías de los lugares del crimen siguen rígidas normas para su utilización y validación como
prueba.
No obstante, en el caso de las imágenes de linchamientos compartidas en las redes sociales por los mismos ejecutores de la
acción ponen de manifiesto una nueva dimensión, donde el mismo sujeto se anuncia como partícipe publicando su propio registro en este nuevo abanico comunicacional que son las redes sociales. Esta función punitiva de la imagen la vemos aparecer,
no ya ‘desde los poderes’ sino de los sujetos que buscan dar visibilidad a un acto de violencia (que se cree justificado como un
acto de justicia por mano propia). Una ejecución sobre el cuerpo del otro que es visibilizada en un nuevo espacio que extiende
esta espectacularización de la violencia, que tanto requiere el linchamiento como práctica. Las redes amplían el campo de acción del linchamiento generando nuevos efectos de poder sobre esos cuerpos sobre los que se inscribe y reescribe el consenso
represivo y punitivo. El espacio por lo tanto es crucial, pues pone de manifiesto nuevas formas de circulación social del sentido
donde las prácticas representacionales adquieren otra dimensión (espacial y temporal).
En segundo término pero en estrecha vinculación con lo anterior, las imágenes tuvieron una función pedagógica. Operaron al
modo de dispositivo aleccionador. Este punto creemos necesario deslindarlo en dos capas para su análisis. En primer término, el linchamiento en sí mismo como acto de extrema violencia portó esta función, lo que nos conmina a reponer al menos
brevemente algunas discusiones sobre la condición cualitativa, para ser más precisos, la dimensión estética o expresiva de la
violencia.
Rita Segato (2013) ha referido a esta idea al proponer que, en la actualidad, es preciso atender especialmente al carácter expresivo de la violencia incluso por sobre su sentido utilitario. La autora, refiriendo específicamente a los asesinatos de mujeres
en Ciudad Juárez, plantea que es necesario pensar en un ejercicio de la violencia del que emanan mensajes, que entabla un
sistema de comunicación y establece reglas y consignas en los territorios con una función ejemplificadora, que requiere un
alto nivel de espectacularización y que permite el despliegue de la soberanía y de un control que se cristaliza en el dominio
irrestricto sobre los cuerpos. A su entender, estas prácticas entablan un código, una lengua, que como todo alfabeto cuando se
instala, funciona con la naturalidad y el automatismo de cualquier idioma.
Sostiene, además, que este ejercicio requiere el despliegue de una “pedagogía de la crueldad”, es decir, la aplicación de prácticas brutales concomitantes a un progresivo y continuo proceso de desensibilización y desafección que es condición necesaria
para la reproducción del actual modelo de acumulación. En sus términos: “lo que se muestra en el espectáculo de crueldad
no es otra cosa que la propia capacidad de muerte y la insensibilidad extrema frente al sufrimiento” (Segato, 2013: 55). Se
constituyen escenas aleccionadoras que se exhiben para los próximos pero también para la sociedad que incorpora estas
imágenes mediatizadas. Cangi sostiene, en sentido complementario, que “(…) la comunidad se transforma en ‘comunidad de
condenados’ cada vez que el terror simbólico se entronca en la materia misma del cuerpo torturado. El terror actúa entonces,
como una posibilidad en sí misma. Cada uno de nosotros es una posible víctima por venir” (Pennisi y Cangi [et.alt.], 2014: 63).
Diéguez, por su parte, construye en base a las nociones de necropolítica y necropoder de Achille Mbembe, el concepto de
necroteatro para referir a teatralidades distópicas que son fundacionales del poder. Por teatralidad entiende un dispositivo
escénico que propicia la configuración y percepción de determinadas construcciones en espacios de uso social y cotidiano
desmarcados del arte. Las teatralidades, en este sentido, convocan imaginarios sociales, en este caso asociados a la propagación del terror (Diéguez, 2013). De este modo, el concepto de necroteatro alude a teatralidades de la muerte, a dramaturgias
del miedo. En otros términos, el necroteatro consiste en “poner ante los ojos la evidencia espectacular del sufrimiento, la escena aterradora de un discurso de poder que aniquila el cuerpo humano en vida y post mortem” (2013: 78). No sólo se decide
sobre la muerte, sino también sobre los modos de sufrir y aniquilar la condición humana de aquellos cuerpos que se toma
como propios. Sofsky (2006), identificó a estas manifestaciones como “un teatro del horror” aludiendo con dicho término a las
demostraciones que se basan en el carácter espectacular del acto ritual y público del suplicio. Blair (2005), por su parte, las
denomina como “teatralidades del exceso”.
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Dicha función pedagógica es reconocida por los mismos linchadores. En el sitio de Facebook “Indignados Barrio Azcuénaga”,
apenas sucedido el linchamiento de David, su administradora publicaba el siguiente texto: “Fue a las 17 de un día soleado ante
la mirada de todos los vecinos, ninguno dudó ni un segundo en correrlos y por suerte pudieron atrapar a uno, y por suerte también la policía llegó tarde. Solo una vecina deshubicada llamó a la ambulancia, a la cual llamó otro vecino y la canceló diciendo
que era una falsa alarma. Felicito a cada uno de mis vecinos, orgullosa de mi barrio, la próxima les cortamos las manos en la
plaza adelante de todos, como en la época medieval, ya que no hay protección, nosotros haremos nuestras leyes que no son
nada favorables para los delincuentes, saludos vecinos” (Rosario 12, 28/03/14). Comentario que no resulta privativo de este
sitio sino que se repite en otros de similares características.
Esa dramaturgia del miedo se multiplica exponencialmente a partir de la circulación de las imágenes en redes. Y ello constituye
nuestra segunda capa de análisis. Tal como sostiene Bruno Nápoli, las redes y los medios “se empecinan en repetir hasta el
cansancio esos delitos, y eso genera escuela, pedagogía urbana y mediática, sociedades por repetición (…)”; mejor dicho una
“pedagogía de la crueldad mediática” (Penissi y Cangi [et.alt.], 2014: 104). Por ejemplo, en un perfil de Facebook llamado “Yo
apoyo la justicia por mano propia”, el 5 de abril de 2014 podía leerse: “Hay que seguir linchando y con más violencia, en lo posible rozar lo bizarro así cuando encuentren a varios calcinados o colgados verán lo que les puede suceder a ellos si no hacen
nada” (Infojus, 09/04/14).
Finalmente, dentro de esta segunda capa, las imágenes operan como pedagogía de la crueldad en otro sentido. Segato, cuando
enuncia este concepto advierte no sólo en torno al sentido ejemplificador de determinados modos de ejercicio de la violencia y
sus imágenes sobre otras víctimas plausibles o sobre el resto del cuerpo social. En efecto, también llama la atención respecto
a quien perpetúa ese hecho, al sostener que la pedagogía de la crueldad tiene que ver con un proceso de des-sensibilización
creciente, de apatía o no afección respecto al sufrimiento del otro. Es decir, y en este caso, la pedagogía es también pedagogía
para otros sujetos capaces de encarnar el lugar de linchadores.
Y es en este punto en que resulta indispensable reponer, de la mano de González, su consideración en torno a que el linchador
no es un sujeto específico sino un lugar social. El linchador “es un espectro que escurridizo y disponible para encarnarse en
quienes quieran, recorre la sociedad. Está en todos lados, lo fabricaron millones de conversaciones -familiares, mediáticas,
políticas, electrónicas-” (Pennisi y Cangi [et.alt.], 2014: 96). De este modo, “en el torpe balbuceo repetidor de la imagen del acto
criminal yacen fórmulas ya sabidas de castigo, deseos recónditos de imitación, juicios rápidos fuera de cualquier normatividad
heredada de vetustas retóricas jurídicas y, especialmente, el florecimiento de sórdidos tribunales de esquina” (Pennisi y Cangi
[et.alt], 2014: 95). De este modo, la circulación insistente de la imagen en redes y medios repone también, entonces, una y
otra vez la invitación a ocupar ese lugar social, siempre disponible, siempre listo para ser habitado. Numerosos comentarios
escritos debajo del video publicado en YouTube, podrían ser citados en este sentido, tales como: “qué envidia, yo también le
quiero dar unas pataditas” (firmado como Rastone 10, YouTube). “No veo la hora que empecemos a hacer esto en Paraguay”
(firmado por Fernando Ramoa, YouTube). “jajjja no tube el placer de matar a uno todavía, pero ya va a llegar!!!” (firmado por
Jonn ss14, YouTube). “q belleza =D ahora xq no la agarraron a gambazos tb a la ESTUPIDA q grita “BASTA CHE BASTA” enferma mental q viva el linchmiento manito arriba si pensas lo mismo!!!!! =D” (firmado por Daniel Ortega, YouTube). “Maten a los
chorross!!! vamos todos los barrios!! adelnte con los linchamientos a los mal vivientes delincuentes hijos de puta!!! ese es el
pueblo argentino y muerte a los que se opongan tambien a linchar a los delincuentes como boris zirilenko maldito complice (…)
matemos a los boris tambien culpa de ellos los chorros crecen por gente como ellos!!” (firmado por Clariho Tapal, YouTube)”.
Y es esta instancia del análisis la que allana el camino para recuperar aquí la tercera de las tres funciones que atribuíamos a
las imágenes del linchamiento. En este punto sostenemos que no sólo se trata de considerar el hecho de que el linchamiento es
también mediático o en redes; sino que es en esa circulación insistente donde gemina la posibilidad de que el linchamiento no
acabe, que no tenga fin. Es la garantía de su continuidad, de algún modo la promesa de un linchamiento infinito. Desde marzo
de 2014 a la fecha, cada nueva noticia ante el avance de la causa, ante manifestaciones realizadas por familiares y organizaciones sociales que vienen exigiendo justicia por el asesinato de David, se torna una nueva ocasión para continuar post-morten
con el linchamiento. Una nueva oportunidad para propinar otro golpe, para engrosar el suplicio, tal como puede constatarse
en los comentarios de las noticias que entre fines del mes de abril y comienzos mayo de 2017 aparecen en el diario La Capital.
Durante esos días el caso volvió a ocupar la agenda mediática, ante la audiencia de imputación de un tercer responsable por el
asesinato. Algunos de los tantos comentarios en este sentido, sostenían: “Hacía rato que se había dedicado a la delincuencia.
Era un delincuente hdp. Se llevó lo que merecía” (firmado por Jorge Bini, La Capital, 29/04/17). “(…) Son mierdas nada mas, van
a los mas facil… …y tienen que terminar asi, .… (…) es la ley de taleon… … engendros de mierda, arruinadores de flias enteras”
(firmado por Mirta Ciriachi, La Capital, 29/04/14); “Que joven, delincente, ladron, le tendria que pasar algo a la bebe para que se
dejen de defender al asesino este. No esta llevando plata esta porqueria de ser humano. Esta bien muerto” (firmado por Yayo
Fierro; La Capital 03/05/17). “Mataron a un ser humano??? (…) esta lacra, vaga, viciosa hijo de generaciones sin trabajar! merece la muerte, te pegan un tiro para sacarte 100$ de que mierda me hablas? q es un ser humano?? seres humanos son los hijos,
esposos, padres de las personas q mataron en entraderas, asaltos. Todas esta mierda tiene q morir (firmado por Alejandro Rosarino; La Capital, 06/05/17). “Se tiene que saber leer lo importante EL MUCHACHO NO ROBA MAS A MUJERES DESVALIDAS, lo
demas supongo q tendran la misma justicia de estos mutantes, NADA” (firmado por Roman Grecco; La Capital 06/05/17). “Ese
bastardo no roba mas a mujeres con bebes…. a los cagones tarde o temprano les llega la hora de la peor manera…. un chorro
menos #ojalanoseaelultimo” (firmado por Facu Villano; La Capital 06/05/17).
Finalmente, las imágenes no sólo permiten la continuidad en tanto repetición del acto de linchar sino que también habilitan
la fiesta. Funcionan como anfitrionas de la celebración, como lugar del festejo, donde desde hace tres años a esta parte, se
renueva, como sostiene Valle, “la ebriedad de la fiesta de poseer radicalmente un cuerpo ajeno” (Pennisi y Cangi [et.alt.], 2014).
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4. A MODO DE EPÍLOGO: INMEDIATEZ, ANONIMÁTO Y COMUNIDAD
Por lo dicho hasta aquí, podríamos avanzar un paso más y sostener que la mecánica del linchamiento, el modo de funcionamiento del acto de linchar, comparte una serie de características que podríamos considerar distintivas también de las nuevas
formas de mediatización. Y, a su vez, las redes en su operatoria reponen la condición de la violencia como lenguaje que codifica
el lazo social. Un vaivén, un ida y vuelta, vinculaciones que más que hablarnos de analogía o relación recíproca, muestran una
configuración social, subrayan las condiciones de época.
En primer término podríamos decir que el acto de linchamiento y las redes comparten cierta temporalidad: la inmediatez.
David fue enjuiciado y condenado a muerte en cuestión de segundos, demostrando una aguerrida y aterradora inmediatez.
De hecho, esta condición temporal, la velocidad de la respuesta, aparece como enunciado legitimador a priori y a posteriori,
contraponiéndose a la pesada y lenta maquinaria de la justicia legal. Huppert sostiene al respecto: “lo que aprendemos ahora,
leyendo los linchamientos versión 2014, es que un sujeto del bienestar en la cultura, constituido en la inmediatez, no puede
esperar (…). Y aprendemos también que los linchamientos, o sus imágenes, le dicen -a ese sujeto del bienestar en la cultura
que no puede esperar- que puede no esperar. Puede ya y sin mediaciones, ponerse la gorra y hacerlo sin examen previo (…)
(Huppert, 2014: 119).
Ahora bien, esa temporalidad del “ya”, que continuó con su publicación en la redes, se complementó con un rasgo de lentitud.
Cierto loop que corresponde a la mecánica del suplicio, a diferencia de otros tipos de formas de dar muerte. La necesidad de
que el sufrimiento se cocine con fuego bajo, en cámara lenta. Lentitud que quedó corroborada, en el caso de David, en la decisión premeditada de demorar para llamar a la ambulancia, los deseos de que no llegue expuestos por los vecinos incluso en
comentarios en redes (Rosario 12, 28/03/14).
En segundo lugar, nos interesa remarcar un modo de aparición de la subjetividad que linchamiento y redes permiten o, incluso,
estimulan: el anonimato. El anonimato no sólo, ni primordialmente, en el sentido de lo sin nombre sino del sujeto que se desidentifica en la multitud, en la masa de las redes o en la turba linchadora. Un yo, mejor, un nosotros anónimo. Valle asevera en
este sentido: “el linchamiento instaura un nosotros y una legitimidad pública de esa potestad de nosotros. Nadie es el asesino,
no se sabe qué patada lo mató -muy, muy parecido al pelotón de fusilamiento, inventado para que nadie cargue en su conciencia la certeza de haber disparado la bala asesina. (…) El asesinato es una forma de vínculo; pero el linchador no es ni siquiera
un asesino” (Valle, 2014: 32).
El anonimato se sostiene luego por el férreo pacto de silencio y se complementa con el que propician las redes. Por ejemplo,
uno de los perfiles de Facebook “Linchemos a los delincuentes. Justicia por mano propia” propone: “envianos tu foto/video/
denuncia, con tu barrio y nosotros lo haremos público (no publicaremos tu nombre) si el Estado no responde a nuestras necesidades el pueblo tiene que tomar las riendas de la situación (sic)” (Infojus, 09/04/14).
Ahora bien, en ambos casos, la inmediatez y el anonimato son condición de posibilidad de la comunidad. El linchamiento arma
comunidad, como asevera González, “comunidades fugaces de acción cuyo pivote es el anonimato, el arquetipo que preparan
infinitas conversaciones, desde familiares a mediáticas” (González, 2014b). Comunidad en cuya arquitectura las imágenes son
claves. El linchamiento como escena espectacular, es decir la sobre-exposición de los cuerpos en la situación del sufrimiento,
esa fuerte teatralidad del suplicio y su re-espectacularización a través de imágenes que circulan en redes o medios son ontológicas respecto a esa comunidad. Es decir, la comunidad de anónimos en la inmediatez requiere como condición indispensable
de su conformación y como combustible de su efímero despliegue la producción y reproducción ritual de esas imágenes donde
fue posible.
Imágenes que reproducen la crueldad inscripta en los cuerpos de las víctimas que son puestas a circular por redes de manera
casi instantánea a su ocurrencia en el espacio público. Se amplía la visibilidad del acontecimiento, la espectacularización de
la violencia a partir de su réplica en distintos espacios, medios, páginas, etc. Es, precisamente, en esta circulación como se
garantiza la perpetuación del hecho, la posibilidad de su continuidad. Las imágenes no se desvanecen, las palabras refuerzan
la violencia, la actualizan, conforman un discurso aleccionador, una dramaturgia ejemplificadora, su repetición y la conformación de nuevas redes y nuevas fiestas.
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RESUMO
Este texto parte dos repertórios visuais que participam das experiências cotidianas das crianças no contexto escolar e suas
articulações no âmbito das representações visuais que produzem durante as aulas. A partir de proposições artísticas em que
fazemos uso da produção de adesivos com referência aos heróis e heroínas oriundos do cinema, buscamos problematizar
suas escolhas ao propor outras/novas formas de representação. A realização dos stickers foi desenvolvida com um grupo de
crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental, em processo de alfabetização escrita, em escola regular. Nos respaldamos
pela perspectiva educativa da cultura visual para articular experiências de diálogo e desenvolvimento gráfico com crianças ao
propor a invenção de personagens e narrativas.
Palavras-chave: Stickers. Cultura Visual. Cotidiano escolar. Aprendizagem.
1. INTRODUÇÃO
Atualmente nos deparamos com infâncias multifacetadas, oriundas de uma diversidade de vivências, núcleos familiares e contextos de interação – desde processos de alienação frente à rapidez contemporânea da circulação de informações à inserção
desenfreada da participação e poder de decisões jamais vista anteriormente – o que corrobora com o constante desafio de
nossas práticas educativas no campo das artes visuais.
Neste sentido, consideramos as artes como um dos locais que a escola potencializa aproximações profícuas ao aprender
com/a partir dos artefatos que nossa cultura produz. Contudo, constatamos alguns entraves no que tange à utilização dos repertórios visuais que são cotidianamente consumidos por crianças à sua inserção nos processos pedagógicos formais de ensino. Em uma rápida passagem por alguns espaços educativos, nos deparamos com inúmeros objetos de uso cotidiano (estojos,
mochilas, cadernos, etc) habitando os espaços educativos formais, à deriva, às margens do ambiente, quase como adereço
decorativo. Somado a isso, o elevado número de fantasias e acessórios de caracterização como personagens de determinadas
narrativas de maior circulação (especialmente oriundas da Disney company & Marvel Comics Entertainment), igualmente presentes não apenas nas visualidades que as envolvem, mas também nas pequenas narrativas, brincadeiras, jogos, expressões
comportamentais e de linguagem, corporificadas e integradas às experiências pueris.
Diante desta massiva referência em um contexto escolar específico (escola privada de educação básica), nos propomos a
desenvolver propostas a partir da criação de adesivos (stickers), onde buscamos explorar concepções que envolvem noções
de gênero e sexualidade entorno aos super-heróis e heroínas presentes em seus imaginários, relacionando-os com suas elaborações subjetivas e inventivas.
A partir do campo das artes visuais, terreno movediço ao qual nos posicionamos, tendo em vista à abordagem metodológica utilizada (que implica posições não hierárquicas, mas horizontais e permeadas pela curiosidade inventiva) e, igualmente,
articular a apreensão da linguagem narrativa, em complementariedade. Algumas das experiências de aprender a partir da
produção dos stickers com as crianças em idade de alfabetização escolar, nos acenam relevante desafio em nossos grupos de
pesquisa, ensino e extensão aos quais nos implicamos.
2. COTIDIANO E REPERTÓRIOS VISUAIS NA INFÂNCIA
Docentes que atuam não apenas no campo das artes visuais, mas em diversos contextos pedagógicos (como é o caso das professoras pedagogas que compartilham nossas experiências de aprender com/a partir das artes) estão de acordo que o cenário
contemporâneo da educação infantil e séries iniciais está marcado pela complexidade visual que adentra dentro das salas
de aulas, cujas paredes saturam-se (assim como a infinidade de brinquedos e aparatos tecnológicos e midiáticos). Não são
apenas as imagens trazidas pela professora regente que delineiam os contornos do que será discutido, analisado, posto em
cheque durante um encontro entre um adulto e um grupo de crianças inquietas e conectadas que por algumas horas, mas uma
gama de olhares, percepções e afetos que irão atravessar uma tarde de aprendizagem. Assim, sucessivamente no decorrer de
um ano, dois, três, e assim por diante.
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Frente a estas colocações, comumente já percebemos que atuamos em um campo cujo chão é movediço e onde, por vezes,
buscamos ancorar-nos (sem sucesso) em perspectivas estáveis e calcadas na linearidade das relações entre ensinar e aprender. Campo que a cada dia vai se alargando, seja pelo uso de tecnologias e dos inúmeros artefatos visuais aos quais temos
acesso, seja pelas imagens que se multiplicam incansavelmente.
É fato que nos deparamos com imagens diariamente nas mais variadas relações e contextos e, portanto, pensar os efeitos
das imagens sobre nós, de como fabricamos nossos conceitos, conhecimentos, significações, valores, visualidades, pontos de
vista sobre o mundo a partir da cultura visual, sinaliza nossa capacidade emancipatória de escolha frente aos discursos dominantes. Mas, e por que trazer para a sala de aula experimentações oriundas da grande mídia? Para potencializar a questão,
recorremos a Susana Rangel que nos oferece pistas sobre a importância desse alargamento de possibilidades ao se trabalhar
com imagens do imaginário coletivo infantil:
“Entendo que o ensino de arte hoje deveria ter, como uma de suas principais preocupações, a discussão sobre os efeitos das
imagens, a constituição da visualidade e o poder das imagens em produzir verdades. Isso não significa abandonar nas salas de
aula o conhecimento sobre a Arte, as mediações objetivando buscar as expressões singulares dos estudantes, as experimentações com diferentes suportes e materiais, a produção de linguagens, entre outras possibilidades do trabalho pedagógico em
arte, mas significa acréscimos ao ensino de arte que mais se preocupou com os “objetos” de conhecimento do que como esses
conhecimentos produzem os sujeitos da educação”. (CUNHA, 2012: )
É notório que o acesso que temos às imagens cotidianas é superior às produções artísticas, pois o acesso vêm sendo facilitado
com o uso das novas tecnologias acerca das imagens de maior circulação e consumo. No entanto aquilo que está instituído
socialmente como arte continua sendo algo distante para a maioria dos estudantes e até mesmo professoras. Concomitantemente as produções televisivas, fílmicas, publicitárias, da web, entre outras produções culturais participam efetivamente de
suas vidas, de seus imaginários, criando modos de ser e relacionar-se com o mundo. Essas imagens cotidianas, exercem algum
tipo de atração que nos envolve e seduz. Como nos aponta Giroux (1995: 62): “O poder visual destas imagens é tão intenso
e convincente que há uma adesão admirativa quase que imediata e, em função disto sequer são questionados seus significados”. E com as crianças esse efeito não seria diferente, pelo contrário, são potencializadas, participam de seus repertórios
imaginários, contribuem a legitimar e a propagar objetos de consumo – cada vez mais descartáveis, sazonais e produzidos em
grande escala. Assim sendo, como negligenciar essa satisfação estética, este deleite afetivo que a maioria dos estudantes têm
com os artefatos culturais populares, para problematizar seus significados e criar, a partir destes mesmos artefatos, outras
narrativas que possam contradizê-los?
Diante dessas verificações e muitas outras, buscamos ampliar as discussões e reflexões sobre as imagens e os efeitos delas
sobre nós, entendendo as produções da arte como mais uma das possibilidades da cultura visual. Embasados por esta perspectiva educativa, nosso ponto de partida consiste, portanto, em examinar as relações entre experiência visual cotidiana e a
compreensão da produção artística autônoma e inventiva através dos stickers. Como aponta Tourinho e Martins, 2011,
“O propósito da educação da cultura visual não é substituir conceitos, abordagens curriculares ou práticas de ensino da arte,
mas introduzir e incorporar no fazer artístico a discussão do lugar/espaços das imagens – qualquer imagem ou artefato artístico – e seu potencial educativo na experiência humana”. (TOURINHO e MARTINS, 2011:57)
Ainda em fase inicial, o projeto antecipa pistas relevantes para pensar e propor processos de aprendizagem em que a arte seja
protagonista durante o processo de desenvolvimento da compreensão linguística. As referências estão presentes no cotidiano
escolar, porém, parece que a escola ainda não se deu conta da força educativa das imagens na constituição das identidades
das crianças e em suas representações imagéticas.
Ao abordar a infância, cabe destacar, mesmo que brevemente, quais são as bases teóricas que orientam nossas práticas,
bem como mobilizam nosso pensamento. Para tanto, buscamos em Philippe Ariès (1973) um ponto de partida para articular
conceitos acerca desta etapa socialmente construída, nominada e legitimada mediante aspectos contingentes a cada período
histórico, social e cultural. A obra produzida por Ariès, ‘História Social da Criança e da Família’, examina e descontrói o conceito
de infância como um fenômeno natural da vida e vai demonstrando como a concepção de infância é uma construção histórica,
cultural, fabricada na modernidade.
Nas conclusões de Ariès fica claro que não havia entendimento de que a infância tinha especificidades. O autor enfatiza a
simultaneidade no tempo do descobrimento ou reconhecimento da infância moderna e da aparição de instituições protetoras
para cuidar e formar a geração mais jovem.
A respeito de como nos relacionamos com representações sobre a infância, Buckingham, assinala que,
“A infância – e o adulto – atualmente está entrelaçada com a cultura do consumidor. As necessidades sociais e culturais das
crianças se expressam e definem inevitavelmente através de suas relações com os produtos materiais e através dos textos
midiáticos produzidos comercialmente que impregnam suas vidas. O significado da infância, como também da “juventude”, se
constrói social e historicamente, e se trata de um processo onde o mercado comercial desempenha um papel cada vez mais
importante”. (BUCKINGHAM, 2002:185)
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É evidente a presença dos produtos materiais destinados às crianças dentro da sala de aula, eles integram o material escolar,
os brinquedos, e acessórios pertencentes às crianças. Há quem acredite que estamos diante do que denominam “morte da
infância”, porém, nos deparamos com infâncias diferentes das nossas, e os docentes precisam levar isso em consideração ao
planejarem suas aulas e ações artísticas e pedagógicas.
Na contemporaneidade encontramos infâncias diversas e não devemos olhar para elas com olhar saudosista ou comparativo.
As infâncias hoje diferem e muito das infâncias que nós docentes e pesquisadores vivemos, e um fator determinante nessa diferença é o fácil acesso às mídias digitais. Conforme Buckingham (2007), as crianças que interagem com a tecnologia fazendo
parte da geração eletrônica que oferece autonomia e liberdade de modificação para criação do mundo em que se encontram.
As crianças são vistas como agentes de transformação mais ampla da sociedade como um todo. Crianças que têm acesso às
mídias digitais, e que, geralmente, procuram dar sentido e interpretação ao que é acessado são crianças quais as quais nos
deparamos em sala de aula. O uso, ou a simples presença da tecnologia tem influenciado a vida das crianças e não podemos
deixar de salientar esse ponto. E como nos aponta Buckingham (2002),
“Por diversas razões, as mídias eletrônicas têm um papel cada vez mais significativo na definição das experiências culturais da
infância contemporânea. Não há mais como excluir as crianças dessas mídias e das coisas que elas representam; nem como
confiná-las a materiais que os adultos julguem bons para elas. A tentativa de proteger as crianças restringindo o acesso às
mídias está destinada ao fracasso. Ao contrário, precisamos agora prestar muito mais atenção em como preparar as crianças
para lidar com essas experiências: e, ao fazê-lo, temos de parar de defini-las simplesmente em termos do que lhes falta”. (BUCKINGHAM, 2002: 17)
Diante do exposto, talvez seja relevante aos processos pedagógicos da escola problematizar o repertório visual escolhido
pelas crianças, alertando-as a não aceitar passivamente sem questionar, mas atentar ao que lhes é imposto, às imagens que
seleciona, bem como aquelas que são deixadas de lado. Além disso, instigá-las a pensar (por meio da experiência estética/
visual/afetiva) como são suas perspectivas frente ao mundo e às relações que estabelece com seus pares. Pois, para muitas
destas, a escola constitui-se um dos únicos espaços onde pode exercitar sua autonomia e/ou negociação com a diversidade
de opiniões e posicionamentos.
3. ABORDAGENS E POSSIBILIDADES
A ação pedagógica e artística destacada nesse texto aconteceu com uma turma de primeiro ano do Ensino Fundamental, em
uma escola de Santa Maria/RS, localizada na região central da cidade. A aproximação com essa escola é recorrente, pois nos
mobilizamos em outros projetos na mesma. Essa ação pedagógica e artística foi planejada, a partir das observações e encontros, com base naquilo que percebíamos nas relações entre as crianças e ações propostas pela professora que poderiam ser
potencializados em um momento específico.
Iniciamos nossas proposições a partir dos repertórios visuais das crianças e ampliamos as possibilidades de utilização de
stickers com a apresentação de imagens de algumas obras do artista paulista Nelson Leirner. Além da produção do artista
ter relação ao nosso propósito, consideramos apropriado apresentar obras e artistas brasileiros, pois assim aproximamos as
produções artísticas do contexto atual aos estudantes.
Nelson Leirner é um artista que explora diversas linguagens – pintura, colagem, objeto-arte, serigrafia, instalações, happenings, fotografia, dentre outras. Contudo, destacamos nesta apresentação, as séries onde o artista se apropria dos stickers, como,
por exemplo, nas séries e obras: “Mapas - 2003/2012”, “Sotheby`s - 2003/2012” e as obras intituladas “Figurativo Abstrato”, de
técnica mista.
As obras foram selecionadas com muito cuidado, pois nosso intuito era acentuar a presença de personagens dos repertórios
infantis e a utilização dos stickers na produção artística. Aquilo que era corriqueiro – adesivos/stickers - ganhou um olhar
mais atento, pois perceberam relações entre suas produções e do artista Nelson Leirner que, a partir de um material/objeto do
cotidiano pode extrapolar o uso corriqueiro.
Buscamos registrar esses momentos através de fotografias e da elaboração de um diário de campo – diário visual, com anotações e desenhos que julgávamos importantes para problematizações futuras. Procurando detalhes e conversas entre as
crianças, explorando o universo infantil e a escolha dos artefatos visuais com maior ênfase.
4. ENTRE SUPER-HERÓIS, MOANAS, BARBIES E MINIONS
Na sala de aula nos deparamos com repertórios visuais variados e concordamos com o que afirma Miranda,
“Tal conjunto de repertórios de imagens vem a dar o enquadramento no qual se estabelecem as relações e as construções de
identidade dos sujeitos tanto como as referências para a produção de visualidades diferentes”. (MIRANDA, 2014: 19-20)
Analisando as brincadeiras e as narrativas visuais das crianças, encontramos suas referências e escolhas, o que nos mobilizou
a pensar como constroem suas identidades e como se relacionam com seus pares a partir das imagens que habitam seus imaginários. Os trechos a seguir, extraídos do diário de campo, evidenciam os posicionamentos das crianças e nos alertam sobre
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o quanto seus modos de ver o mundo estão sendo formulados pela cultura visual presente em suas experiências cotidianas.
Durante as observações, os artefatos culturais trazidos pelas crianças ganharam destaque nos registros visuais produzidos. O
tempo destinado ao brincar se restringe ao período final na aula. Porém, logo de início as crianças querem mostrar seus jogos
e brinquedos e nem sempre conseguem se “conter” nessa espera, por vezes vão até suas mochilas – que ficam penduradas em
um espaço destinado à elas – pegam seus brinquedos, acariciam, brincam um pouco, mostram aos colegas e, se necessário,
são convidados a guardá-los e retornar às atividades da aula.
Figuras 1, 2 e 3: Artefatos culturais encontrados na sala de aula

Neste contexto, a sala de aula parece invadida por Barbies, princesas, Super-heróis, Elsas, Minions, dentre outros personagens
e referências visuais pertencentes aos repertórios das crianças. Esses personagens aparecem nas capas dos cadernos, nas
mochilas e lancheiras, garrafas, estojos, lápis, apontador, enfim, em todo e qualquer material escolar passível de receber
estampas, trazendo em sua maioria, marcadores de gênero, principalmente no que se refere às cores e aos personagens de
desenhos animados: relações binárias e dualistas.
Diante da maioria dos artefatos trazidos pelas crianças, geralmente é possível decifrar se pertence a um menino ou menina.
Pois, há marcadores nos artefatos culturais que eles escolhem, seja pelas cores, formas ou situações explicitadas. Percebe-se cores escuras, super-heróis masculinos, maior movimento, seres supernaturais nos artefatos escolhidos pelos meninos.
Enquanto, nos artefatos escolhidos pelas meninas a cor rosa é predominante, cores em tons mais claros em sua maioria,
personagens femininos, super-heroínas começam a surgir, por vezes com seus mascotes - cachorros e gatos – grupos de
amigas, personagens de novelas adolescentes, geralmente em ambientes que denotam algo agradável, doce, repleto de flores
e borboletas.
Os repertórios visuais escolhidos reverberam nos imaginários e também a partir das formas de representação realizadas pelas
crianças, é possível identificar em suas produções elementos de uma estética generalizada, pelas cores e formas explicitadas.
No campo infantil há uma infinidade de representações advindas da cultura visual que nos remete aos universos femininos e
masculinos, como: Capitão América, Homem-Aranha, Transformers – nas escolhas masculinas e Elsa, Moana, Barbie e princesas
da Disney nas escolhas das meninas. Esses exemplos ensinam modelos de ser homem e mulher, ensinam sobre maneiras de
ser socialmente desejáveis – modelos identitários são escolhidos para serem seguidos, que foram percebidos durante as
observações.
Essas referências visuais, por vezes aparecem em suas produções gráficas e pictóricas também. Seja num cantinho do caderno ou em alguma atividade que lhes permita que façam desenhos com maior liberdade. É visível também nas brincadeiras e
representações das crianças. Durante o momento da brincadeira, no período próximo ao final da aula, é notório que as escolhas
das brincadeiras das meninas giram em torno das bonecas trazidas, e brincadeiras ambientadas no lar - meninas cozinhando,
cuidando de “suas filhas” e bichinhos de estimação. Algumas meninas agindo como se fossem super-heroinas começam a
surgir no ambiente escolar, mas ainda timidamente. E poucas aventuram-se a participar de brincadeiras com os meninos. E
estes não estão muito abertos a deixar as meninas participar das brincadeiras. Neste interim, entendemos que pedagogias
culturais atraem os interesses infantis, ensinam coisas, estão presentes de maneira marcante no dia a dia das/os estudantes e
entram nas salas de aula independentemente da autorização dos adultos. Mesmo assim são desconsiderados e, muitas vezes,
repudiadas pelos interesses da instituição. (NUNES, 2014: 180)
Nas brincadeiras e brinquedos dos meninos é forte a presença de “lutinhas” - simulando cenas de seus desenhos animados e
filmes preferidos, os super-heróis, monstros e dinossauros têm presença forte nas brincadeiras e representações gráficas e
pictóricas dos meninos. Jogos com cartinhas de personagens, principalmente dos Pokémons se fazem presentes também. Os
pequenos carregam seus personagens favoritos para dentro das salas de aula de diversas maneiras, até mesmo reproduzindo
gestos e falas. Diante disso, torna-se iminente a discussão sobre nossas relações com esse universo visual que atrai e envolve
as crianças mais do que muitas propostas pedagógicas até então desenvolvidas nas escolas. (NUNES, 2014: 178)
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Figuras 4, 5 e 6: Imagens de momentos de brincadeira

Neste contexto, a prática da troca de adesivos entre as crianças é algo que despertou atenção. Os cadernos, em sua maioria,
trazem consigo uma cartela de adesivos, contendo situações do personagem principal que aparece na capa do caderno. As
crianças conhecem e gostam de muitos personagens ao mesmo tempo, então optam por trocarem alguns adesivos com seus
colegas. Por vezes os presenteiam com eles. E estes, são colados em seus cadernos, estojos, agendas ou suporte que julguem
interessante. Observamos que as crianças estão construindo suas representações e identidades de gênero sobre si e sobre
os outros, através das interações com os artefatos e objetos visuais que nos invadem cotidianamente. Foi, a partir dessas
observações que julgamos pertinente explorar e problematizar essa prática realizada pelas crianças. Pois, fica nítido que as
escolhas das crianças não se restringem aos artefatos culturais, ressoam em suas atitudes e produções gráficas, constituem
seus modos de ser, que estão em construção.
5. PROBLEMATIZANDO OS STICKERS COM AS CRIANÇAS
No primeiro momento realizamos uma conversa de introdução ao tema. Com a finalidade de ser uma conversa exploratória, as
crianças foram convidadas a sentar em círculo e trazerem seus cadernos consigo, de modo a mostrar aos colegas e explorar
repertório visual das crianças. Elas foram convidadas a falar sobre a escolha dos cadernos, se estes haviam sido escolhidos
por eles mesmos ou se os pais haviam escolhido. Sobre o que estava representado na capa do caderno, se é algum personagem
– qual? Se pertence a algum filme ou desenho animado? Ou de algum livro? Se o caderno continha cartela de adesivos? Como eles
administram seus adesivos? Se estes ainda estão à disposição ou se já haviam sido utilizados? Se houve alguma troca de adesivos
com os colegas? Se sim, por quê?
Momento para conhecermos as escolhas particulares das crianças, quais as referências de personagens que possuem e o
quanto isso os interessa. Pois, entendemos que as crianças devem ser protagonistas em pesquisas e reflexões, buscando
procurar entender o território infantil, a partir de suas falas, pensamentos, ações e representações. Torna-se fundamental para
entendermos seus pontos de vista, suas representações gráfico-plásticas e suas representações imagéticas. Pois, assim como
aponta Susana Rangel,
“[…] há uma distância entre o que supomos sobre o que crianças pensam, agem, e o que as crianças dizem sobre suas relações
com o mundo, no caso, o mundo da cultura visual, e como apreendem, questionam, criam possibilidades e reformulam o universo visual”. (CUNHA, 2010: 141)
Tornam-se indispensáveis momentos de partilha sobre as escolhas infantis, uma vez que elas fazem parte do cotidiano escolar. Investigar com e como as crianças estão produzindo suas representações visuais e as possíveis relações, entre a cultura
visual contemporânea e o imaginário infantil. Pensando também que o desenho infantil tem, por vezes influência das referências de artefatos visuais. Ainda de acordo Susana Rangel,
“Os referentes imagéticos: Cinderela, Barbie, Branca de Neve e outras representações similares que permeiam a cultura infantil
se tornam as matrizes do feminino, interpelando meninas e meninos. Na maioria das vezes, as imagens da cultura popular
homogeneízam modos de ser, definem o que as pessoas e as coisas devem ser e, ao defini-las dentro de padrões, as diferenças
não são contempladas; ao contrário, são excluídas”. (CUNHA, 2010: 151)
Observamos que as crianças estão construindo suas identidades e representações de gênero sobre si e sobre os outros, através das interações com os artefatos e objetos visuais que nos invadem cotidianamente. Entender que o conhecimento não se
limita ao que está dentro do espaço escolar e que “a forma envolvente pela qual a pedagogia cultural está presente nas vidas de
crianças e jovem não pode ser simplesmente ignorada por qualquer teoria contemporânea do currículo” (SILVA, 1999: 140), são
cruciais aos professores que trabalham com crianças e jovens. Essa dita “Pedagogia cultural” está relacionado a redução da
fronteira entre os conhecimentos escolares, abordando a pedagogia como cultura e cultura como pedagogia. Vários estudiosos também refletem sobre identidades produzidas ao longo da vida por diversas pedagogias culturais. (TAVIN e ANDERSON,
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2010; STEINBERG e KINCHELOE, 2004). Pensar as pedagogias culturais nas salas de aula como parte integrante do currículo
escolar, sob uma perspectiva da educação da cultura visual como um convite para educar/pensar infâncias contemporâneas.
Nossa problematização dos repertórios visuais das crianças materializa-se na produção de stickers. E enquanto as crianças
produziam seus stickers estávamos atentos e buscando entender seus referenciais. Destacamos alguns diálogos das crianças
entre elas e conosco, de modo a dar entender as referências visuais apresentadas pelas crianças.
Durante a realização do processo artístico, um dos meninos da turma nos chama para contar e mostrar o que está fazendo. Ele
inicia assim: “- Profe eu tô fazendo os personagens de um filme, ‘Predador versus Alien’, ah não, não profe é ‘Alien versus Predador’?” O questionamos: “- E tu já assistiu esse filme?” Ele então nos conta: “- Ainda não, mas meu amigo me mostrou os personagens e eu gostei muito!” Reforçamos com esse diálogo que o assunto – filmes e personagens, entre as crianças é algo presente.
Ressalto essa conversa entre duas meninas onde uma delas pede o seguinte: “- Deixa eu ver seu desenho?” E a autora do desenho diz que: “- Não vou mostrar porque tá feio.” Curiosa, a outra menina continua dizendo: “- Mas eu não vou rir, pode me mostrar.”
Essa passagem demonstra o quanto as crianças se preocupam com o belo, e mais ainda as meninas. Dentre as conversas e
observações ficou evidente a preocupação, principalmente em mostrar algo que consideram bonito, bem acabado.
Destacamos outras conversas que capturamos após a produção, quando tentavam trocar seus stickers: “Vamos trocar o meu
Freddy pelo seu Alien?” – um dos meninos tentando fazer uma troca que lhe agradava. “Quero trocar o meu tornado pelo seu
Pikachu?” “Fiz esse adesivo pra você!” “Oh profe, esse adesivo é pra ti!” Salientamos com essas frases das crianças o cuidado
que tiveram com suas produções após terminarem, pois as trocas só eram realizadas quando lhes interessava a produção do
outro, bem como presentear alguém. Percebe-se o carinho e zelo que tiveram com suas produções. E que ao desenhar aliens,
princesas, pikachus, bonecas… as crianças demonstram que seu universo cultural está repleto de saberes e aprendizagens que
ultrapassam os limites da escola.
Imagens 7, 8, 9 e 10: Alguns stickers produzidos pelas crianças

E pra finalizar, é claro, perguntamos se haviam gostado de produzir seus stickers (adesivos) e a resposta ecoou pela sala: “- Nós
não gostamos, nós amamos!”. Após participar de todo o processo de criação, conversação e problematização com as crianças,
ouvir uma resposta dessas é algo recompensador. Além das questões que obviamente nos interessam, enquanto materialidade
para nossas pesquisas, o fato de criarem algum vínculo afetivo com suas próprias produções, bem como com o processo relacional de produção, reverbera muitas possibilidades para pensarmos e propormos processos de ensino e aprendizagem que
tomem como ponto de partida este tipo de encaminhamento metodológico. Ao final da sessão, temos a grata surpresa de que
as discussões incitadas ao longo das tardes em que nos inserimos neste contexto, produzem não somente em nós algum tipo
de reflexão, mas igualmente nas crianças, assim como na professora regente, a abertura a caminhos antes não transitados.
Aliás, deslocando o pensamento para perceber mais atentamente as imagens que habitam o ambiente escolar e como estas
podem converter-se em pontos de partida para aprender sobre si mesmos e o mundo.
CULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN

973

6. APONTAMENTOS FINAIS
Presentes massivamente no cotidiano das crianças, os artefatos visuais oriundos do cinema produzido por Hollywood (sobretudo da Disney Company) merecem um olhar atento, pois, apesar de não ser nenhuma novidade sua intervenção massiva
nos contextos da educação infantil e séries iniciais de escolas de educação básica (principalmente as escolas privadas), são
recorrentes e continuam a exercer grande poder sobre os imaginários infantis.
Mesmo constatando algum esforço por parte da escola e das professoras em romper com percepções estereotipadas em relação ao gênero e outros marcadores sociais que por aí circulam, prevalecem as concepções binárias, principalmente a partir
dos imaginários criados, difundidos e legitimados por filmes e demais produtos derivados destas narrativas. Não conseguimos
encontrar nenhum acessório de ensino (lápis, estojo, mochila, etc.) que não estivesse vinculado a alguma narrativa como estas
que foram citadas no texto.
Contudo, não estamos propondo negar o deleite visual que decorre do consumo destes objetos, pelo contrário, adotar uma posição ativa sobre estes artefatos. Ou seja, não apenas consumi-los e descarta-los a cada nova narrativa lançada, mas pensa-la
dentro de um contexto mais amplo: o que nos ensinam, o que nos mostram e o que deixam de fora, o que podemos inventar na
contramão do que já está pronto. Por fim, nos provocar a dúvida e a incerteza das histórias contadas, contrastando-as com as
vidas vividas, com/ a partir dos habitantes que escutam estas narrativas. O que poderia ser transgredido nesta ou naquela outra
estória? O que nos contam? Sobre o que nos contam? O que estes personagens tem a ver comigo?
Intenções, propostas pedagógicas e artísticas pautadas pela perspectiva educativa da cultura visual, nos estimulam a criar
alternativas diversas e caminhos flexíveis sobre as escolhas infantis e a construção de seus imaginários durante suas configurações visuais. Aproveitar o conhecimento prévio de seu universo, interesses e curiosidades pueris, podem promover aprendizagens não lineares, caminhos mais produtivos e significativos, não apenas às crianças, mas também aos professores que
habitam estes espaços..
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RESUMO
Esse artigo aborda alguns conceitos e temas que fazem parte da pesquisa de Mestrado em Arte e Cultura Visual, intitulada
“Viajantes e suas passagens: os deslocamentos e as interações entre arte, vida, fotografia e formação” em desenvolvimento
pela universidade federal de goiás UFG. Nesse artigo procuro evidenciar e problematizar o diálogo entre a fotografia (como
dispositivo que potencializa a construção de diferentes narrativas visuais) e a viagem (que pode possibilitar experiências
estéticas e aprendizados por meio dos trajetos e deslocamentos, além de nos fazer refletir sobre um flaneur contemporâneo).
Nesse sentido, a metodologia empregada apresenta um movimento entre o tema e a construção da narrativa com fotografias
ao longo do texto, a luz das teorias de Walter Benjamim (1994), Villem Flusser (2002) e Michel Onfray (2009). Ademais, o artigo
aponta para alguns questionamentos sobre as narrativas visuais que construímos em viagens com o ato fotográfico e como
por meio delas estabelecemos diferentes processos de mediação, provocações artísticas e um pensamento reflexivo em torno
do caminhar e transitar pela arte, vida e formação.
Palavras-chave: fotografia, viagem, narrativas visuais, flaneur contemporâneo.
1. INTRODUÇÃO
Esse artigo traz algumas reflexões acerca dos temas desenvolvidos desde o primeiro semestre de 2017 durante a pesquisa de
Mestrado em Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, cuja proposta é abordar um diálogo
entre a fotografia (como dispositivo que potencializa a construção de diferentes narrativas visuais), e a viagem (que pode possibilitar experiências estéticas e aprendizados por meio dos trajetos e deslocamentos, além de refletir sobre um flaneur contemporâneo). São apresentadas a cada seção discussões que não sugerem uma hierarquia e linearidade entre os temas e imagens, Mas
tem a pretensão de promover ao leitor um passeio com “idas e vindas”, fazendo com que o mesmo tenha a possibilidade compartilhar e confrontar diferentes experiências com as narrativas. Junto ao pensamento de grandes teóricos como, Walter Benjamim
(1994), Villem Flusser (2002) e Michel Onfray (2009), bem como grandes pesquisadores, autores e artistas que se interessam pela
discussão atualmente como, Raimundo Martins (2010), Ivor Goodson (2007), Lilian Amaral (2012), o artista Paulo Nazaret (2011)
e outros que de maneira direta ou indireta, sempre contribuem e acrescentam novos olhares sobre a pesquisa.
Na primeira seção, apresento uma introdução sobre o mondo como venho dialogando com os temas e compondo com meu
trabalho fotográfico a escrita do texto. Adiante apresento como vejo potência nas imagens fotográficas, porque me sinto
provocada a interferir nelas e como elas reverberam em minha trajetória acadêmica. Em seguida na seção 2. “A fotografia em
trajetos poéticos e reflexivos”, levanto alguns aspectos importantes sobre como pensar a fotografia para além de um registro
de lugares e momentos, refletindo sobre o ato fotográfico e a construção de narrativas visuais, que nos proporcionam não só
uma reflexão sobre os trajetos, viagens e imagens, mas, sobre o que vemos e o que nos toca ao longo desse caminhar. Logo, na
seção 3. “Entre o olhar e o movimento: a arte e o errante” destaco o entremeio, o encontro com aquele que anda, que caminha,
que vaga, que se move no mundo de alguma maneira, e que não é só observador, mas atuante no cenário, na paisagem, com
seus pensamentos e propostas, e que acaba por compartilhar com o outro alguns instantes e lugares. E por fim, na seção 4.
“Considerações finais: reverberações nas fronteiras” é o momento em que identifico os desdobramentos dessa discussão ao
transitar com os temas no campo da pesquisa em arte e cultura visual, junto das minhas experiências de vida e formação.
Figura 1: Fotografia de viagem, 2014. Fonte: arquivo próprio
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De um modo especial, a fotografia e a viagem são partes importantes na construção da minha da minha trajetória acadêmica e pessoal, as quais alimentam e também narram algumas histórias de vida. Além disso, estão presentes nas melhores
experiências que já vivenciei na educação, primeiramente como discente e posteriormente como docente. Esse é um dos
motivos pelo qual me interesso em trazer para esse texto a possibilidade de revisitar com esses temas e assuntos, algumas
memórias e referências que compõem a minha trajetória de vida, no campo da arte e da minha formação, por meio de um
possível flânerie.
Indubitavelmente, reorganizar as experiências atravessadas por percursos, onde a própria paisagem toma forma e se deforma,
ao passo do movimento e do tempo que os trajetos em viagens nos permitem viver, desenvolve em nós a possibilidade de olhar,
aproximar ou distanciar das imagens que, aparentemente são pouco pensadas ou discutidas. No momento em que trato das
aproximações é preciso destacar que as imagens apresentadas não ilustram, mas narram um olhar, um encontro, um sentimento. São fotografias que fazem parte de um arquivo particular e que se apresentam como narrativas visuais de percursos
que mediam e contam da experiência de encontros com pessoas que vivem e andam às margens de rodovias do nordeste
brasileiro. Essas imagens construídas e intermediadas pela experiência da viagem alimentam um processo artístico no qual
me sinto provocada a sempre revisitar e intervir.
As intervenções nas imagens acontecem quando procuro destacar o que seria o mais importante na fotografia, as pessoas.
Ao mexer nas imagens estabeleço algumas provocações, principalmente quando apago o contexto e partes das paisagens
que dizem sobre onde estive quando fiz as fotografias. E em meio a esse processo de destacar aquele que se faz presente na
imagem, “entre” o “eu” e o “lugar”, procuro reconstruir horizontes que já existem, assim como proponho ao leitor a concordância de o mesmo também viajar por meio delas e criar suas próprias narrativas e interpretações. Neste sentido, Martins (2010:
22- 23) nos lembra que, “no processo de interpretação, ao tentar compreender o sentido simbólico das imagens, os indivíduos
são influenciados pelo imaginário dos lugares sociais por onde passam, vivem ou habitam. O território visual onde as pessoas
estão situadas – moram, freqüentam, etc. -, ou seja, o contexto das esferas das suas relações com o mundo as coloca num
processo de construção de sentidos e significados, de práticas de interpretação”.
Figura 2: Fotografia de viagem, 2013. Fonte: arquivo próprio

Ao apresentar, por meio das imagens, um olhar particular torno possível o desenvolvimento de reflexões e questionamentos
que me acompanham enquanto viajante, professora, pesquisadora e artista. Nessa perspectiva, segundo Michel Onfray
(2009, p. 96) “Vagamos no universo acompanhados de máquinas super poderosas, mas dotados de um corpo diminuído,
empobrecido, incapaz das operações elementares da memória”. Assim, é preciso discutir sobre os modos como nos relacionamos com as imagens que produzimos, como fazemos uso desses aparelhos e equipamentos, como por meio deles
olhamos o mundo, e como nós nos reconhecemos vivendo nesse mundo por meio das imagens. Ademais, é preciso destacar
ainda que “o viajante não poderia dispensar o suporte para fixar os abalos consubstanciais aos deslocamentos” Onfray,
(2009: 49). Por ser comum que tenhamos o desejo de fixar as imagens que nos atravessam nos percursos de uma viagem.
Dessa forma, Onfray (2009: 52) nos lembra que, “Nada pior do que um dilúvio de vestígios uma abundância de fotografias –
como a histeria contemporânea e turística que consiste em registrar tudo com seus aparelhos digitais e se arrisca a reduzir
sua presença no mundo à mera atividade de filmar”. É o que muitos pesquisadores e artistas também vem discutindo nesses últimos tempos, e que compartilho não só nas pesquisas acadêmicas, mas sobretudo para pensar a vida e o cotidiano.
Refletir, principalmente, sobre o exercício de olhar para as imagens que já temos, e pensar sobre os excessos na produção
de tantas fotografias que rapidamente podem ser deletadas, guardadas ou esquecias, não que essa prática seja ruim, ou
que não tenha um valor, ao contrário, ela pode nos levar a caminhos novos e a perceber que também podemos atuar a favor
desse tempo. Simplesmente, porque isso reflete um modo de viver contemporâneo, que ainda suspeitamos e procuramos
entender. Do mesmo modo, as fotografias acontecem, não deixam de ser produzidas, reproduzidas e revisitadas haja vista que a cada dia surgem novos dispositivos, aplicativos, um novo modo de produzir e interferir nas fotografias, porém,
nem sempre consideramos o poder das imagens, da sua capacidade narrativa e reflexiva, para além das representações
e registros, uma vez que o acumulo de imagens guardadas em arquivos, suportes e dispositivos, são, geralmente, pouco
exploradas.
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2. A FOTOGRAFIA EM TRAJETOS POÉTICOS E REFLEXIVOS
Figura 3: Fotografia de viagem, 2014. Fonte: arquivo próprio

Fotografar implica em uma relação de trocas, trânsitos e transformações, que sugere um “andar a procura”, ou um “encontrar por acaso” aquilo que se pode buscar no mundo exterior, detalhes que abrem os abismos da subjetividade. Deflagrar as
relações existentes entre o ato fotográfico, a fotografia e o fotógrafo, assim como os processos pelos quais materializamos
as imagens, nos conduz a caminhos de investigação e de reflexões diversas, tanto em termos históricos como nos sentidos
conceituais, poéticos e subjetivos.
No contexto contemporâneo, as possibilidades e transformações constantes em relação as produções, que se utilizam de
maquinas e aparelhos como a fotografia, se entrelaçam aos assuntos e reflexões de Flusser (2002), o qual discorre com propriedade sobre as imagens técnicas. De acordo com o autor, a mais importante característica das imagens técnicas, é o fato
delas materializarem determinados conceitos a respeito do mundo, justamente os conceitos que nortearam a construção dos
aparelhos que lhes dão forma. Neste sentido, o autor aponta os fotógrafos experimentais como pesquisadores do caminho da
liberdade do homem na sua relação com os aparelhos. Assim, o artista procura menos representar o real do que problematiza-lo, e atuando como um pesquisador mesmo não sabendo lidar com os processos técnicos do aparelho fotográfico, experimenta tantas possibilidades e apropriações, que acabam por construir relações estreitas e interessantes com esses dispositivos a
ponto de extrair deles experiências maiores com as imagens.
Ao pensar neste contexto, Rouillé (2009: 352) diz que: “Não foi o “médium fotográfico que se infiltrou na arte, ” mas os artistas
que se serviam dele para responder a suas necessidades artísticas próprias. Nessa perspectiva, não houve na arte infiltração
pela fotografia, mas utilização do dispositivo técnico fotográfico pelos artistas – sem a prática nem o saber fazer, nem mesmo
os usos, nem a cultura, nem o público da fotografia.” Visto que a fotografia se apresenta no campo da arte e da cultura como
um dispositivo quase indispensável na contemporaneidade, que nos dá cada vez mais a possibilidade de construir diferentes
discursos, representações e realidades, na qual vislumbramos as aproximações entre a fotografia, arte, vida, como agentes que
intermediam diferentes tipos de percursos.
Por outro lado, Flusser (2002) considera como um “funcionário” aquele que faz uso das máquinas para produzir por meio
delas imagens técnicas, imagens que são produzidas de forma mais ou menos automática. Pensando que, as máquinas para
esse funcionário são caixas pretas cujo funcionamento e mecanismo gerador das imagens não permitem autoria e criação. O
funcionário lida apenas com os comandos do aparelho, mas não com o processo interno. Porém, as caixas podem funcionar e
colocar em operação o seu programa gerador de imagens técnicas mesmo quando o funcionário que as manipula desconhece
o que se passa em suas entranhas. Assim, Flusser (2002) nos convida a repensar sobre como são produzidas as imagens e
como fazemos uso dos aparelhos e equipamentos.
A partir de contextos contemporâneos, buscamos entender também os modos como nos relacionamos com os eventos, mudanças e transformações, advindas de um cotidiano imerso pelas tecnologias. No que tange as incertezas, o inesperado, as
surpresas, o sair para ir ao encontro do desconhecido, e, principalmente, o fazer-se presente, fazer-se observador e pensante
em espaços de mediação e intervenção com o mundo e com a vida. Assim como Benjamin (1969), nos esclarece acerca do
modo como nos relacionamos com os espaços, com as cidades, e consequentemente com as bruscas mudanças, nada inocentes, muitas vezes maquiadas pela ideia do progresso e do novo, infelizmente, nos encontramos muitas vezes à deriva, como
simples funcionários dos movimentos que o mundo nos sugere.
Assim, a imagem (Figura 3), deflagra as relações do ato fotográfico em viagens como uma experiência do encontro, do
momento decisivo, a qual apresenta na paisagem uma presença marcada por um caminhar. E aquilo que dá sentido à
imagem é justamente a incerteza e a dúvida que surge quando olhamos para a cena fixada e construída pela fotografia.
Algumas questões aparecem ao olharmos para ela, como: O que essa imagem deflagra e o que pode dizer sobre os momentos decisivos?
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No momento em que cruzamos com o “outro” no caminho, e quando esse outro afeta diretamente o nosso olhar, nossos
sentimentos por alguma questão que não sabemos a princípio definir o que seria, mas que existe. Surge então, a vontade de
fixar esses momentos e movimentos em uma imagem, a qual nos possibilita retornar ao encontro por meio dela e aumentar
as possibilidades de aproximação na expectativa de conhecer o outro, entender um pouco mais do que se passa na cena, e
perceber como o movimento dessas pessoas dialogam com o nosso próprio movimento nos percursos, trajetos e viagens, e
que consequentemente podem influenciar uma produção poética. Nesse sentido, Flusser (2002: 8) diz que, “Ao vaguear pela
superfície, o olhar vai estabelecendo relações temporais entre os elementos da imagem: um elemento é visto após o outro. O
vaguear do olhar é circular: tende a voltar para contemplar elementos já vistos. Assim, o “antes” se torna “depois”, e o “depois”
se torna “antes”. O tempo projetado pelo olhar sobre a imagem é o eterno retorno”.
3. ENTRE O OLHAR E O MOVIMENTO: A ARTE E O ERRANTE
Figura 4: Fotografia de viagem, 2013. Fonte: arquivo próprio

Entre o período de 2013 e 2016 cuidei de pensar por meio dessas fotografias (Figuras 1, 2, 3, 4 e7) uma série de questões que
muito me angustiam e ao retornar a elas no momento político/social que vivemos atualmente no mundo e, especialmente, no
Brasil é inevitável que essas questões não sejam novamente levantadas. Pois, por meio dessas imagens é possível perceber
o quanto estamos inseridos em uma dinâmica injusta e desigual, na qual os menos favorecidos, aqueles que se movimentam
afim de garantir uma sobrevivência não tem se não um caminho incerto, cheio de cargas e muitas dúvidas ao seguir um destino, e tornam-se aos olhos de muitos um “ser ninguém”.
A partir dos contextos contemporâneos, presenciamos a importância de se problematizar os modos como nos relacionamos
com os eventos, mudanças e transformações, advindas de um cotidiano cheio de incertezas. E assim, entre o olhar e o movimento, a arte enquanto questionadora se estabelece na figura do errante. E neste sentido Onfray (2009: 35) destaca que, “O
primeiro passo instala, de fato, um entremeio que tem a ver com uma lógica especial: não mais no lugar deixado, ainda não no
lugar cobiçado, flutuando, vagamente ligado as duas margens, num estado de ausência de peso espacial e temporal, cultural
e social, o viajante penetra no entremeio como se abordasse as costas de uma ilha singular”. No que tange as incertezas, o
inesperado, as surpresas, o sair para ir ao encontro do desconhecido, e principalmente o fazer-se presente, fazer-se observador e pensante em espaços de mediação e intervenção com o mundo e com a vida, nos possibilita um envolvimento estético
que pode se tornar um exercício para entender as dinâmicas do mundo, principalmente quando nos deixamos envolver com a
experiência da viagem nos deslocamentos das idas e vindas.
Antes de tudo, houve um tempo em que existiu uma figura, que dedicava seu tempo a vagar pelas ruas, a fim de observar
o que acontecia ao seu redor, de apreender algo de mais duradouro no cenário urbano. A passagem era feita a pé e sem
pressa, como requer qualquer “trabalho” de análise da vida cotidiana que se preze. Este personagem, chamado de flâneur
que surgiu em meados dos anos 1930 e1940. Personagem da era moderna, descrito por Baudelaire na França do século XIX,
mas que ainda incita o pensamento urbano contemporâneo. Benjamin (2007: 35) “O perfeito flâneur… é um deleite imenso
escolher como seu domicílio a multidão, o ondulante… Estar fora de casa e, no entanto, se sentir em casa em toda parte;
ver o mundo; estar no centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, eis alguns dos prazeres menores desses espíritos
independentes, apaixonados, imparciais, que a língua não pode definir senão toscamente. O observador é um príncipe que
frui por toda parte o fato de estar incógnito… O apaixonado da vida universal entra na multidão como em um imenso reservatório de eletricidade. Pode-se compará-lo também a um espelho tão imenso quanto essa multidão, a um caleidoscópio
dotado de consciência que, a cada um de seus movimentos, representa a vida múltipla e o encanto cambiante de todos os
elementos da vida”.
E quando refletimos a condição e o pensamento humano imersos em um tempo ligeiramente agressivo, marcado por sucessivos eventos contemporâneos, indagamos a respeito do que seria o flâneur na contemporaneidade, se ainda existe essa figura,
ou se este personagem sofreu transformações ao longo dos tempos que não o identificamos mais. Deve-se considerar também
que o flâneur é um ponto de tensões e contradições que divide opiniões. E por ser evidente que existem tipos de pessoas que
agem sobre o mundo com comportamentos bem diferentes Onfray (2009: 11) destaca principalmente que “Os andarilhos, os
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vagabundos, os errantes, os que pastam, correm, viajam, vagueiam, flanam, palmilham, já é sempre em oposição aos enraizados, aos imóveis, aos petrificados erigidos em estátua”.
Ao pensar sobre as transformações da figura que anda e se movimenta como um observador do mundo, podemos notar a
figura do artista contemporâneo, que busca no caminhar e nas experiências cotidianas, o qual podemos articular os trânsitos
e interações entre arte, vida e fotografia. Ao pensar sobre isso a artista visual, curadora e pesquisadora, Amaral (2012: 44)
destaca que: “Transitar entre territórios converteu-se em condição humana contemporânea marcada pelo deslocamento, fluxo
e aceleração. Territórios entendidos como contextos definem os lugares de existência. Territórios culturais, étnicos, religiosos
parecem definir melhor a noção contemporânea de lugar”
Nessa perspectiva o artista Paulo Nazareth (2011), nos chama a atenção pela forma como contesta e problematiza o cenário
da arte contemporânea, e de como utiliza a fotografia a serviço de seus trabalhos e para a construção de sua poética. Um
artista andarilho, performático, que busca o debate de questões raciais, nacionais e continentais, ainda que seja pouco discutido na arte contemporânea brasileira. Paulo Nazareth vem encarando esse desafio a fim de ir rompendo com essas barreiras
políticas, sociais e linguísticas, quando se propõe a ir ao encontro do desconhecido, estabelecendo trocas e descobertas que
possibilitam criações ao longo dos percursos, deixando explicito, não apenas o processo de construção de objetos de arte, mas
principalmente a ideia de um artista em movimento.
Figuras 5: Paulo Nazareth, “Nos ostros Tenemos Derecho A Este Paisaje”, 2011 e Figuras 6: Paulo Nazareth, “Sem título”, da série
“Notícias de América”, 2012. Fonte: http://www.premiopipa.com/pag/paulo-nazareth/ Acesso em: 02/07/2017.

Pensar os deslocamentos, territorialidades, encontros e experiências, no caminhar, trabalhar com as imagens em meio aos
processos de produção de uma poética, constitui também maneiras de pensar e sentir o mundo, enaltecendo cada vez mais as
articulações entre o cenário artístico contemporâneo e as diversas pesquisas que envolvem o campo das artes visuais. Sendo
assim, levanto questionamentos que buscam identificar as inquietações e anseios de estudantes, artistas, professores, quando se põem a vivenciar a pratica da viagem. Refletindo sobre o que levamos para os lugares, como deixamos nossas marcas
neles, e quais as marcas os lugares deixam em nós.
Além disso, essa figura do errante pode estar associada a figura do professor no Brasil, uma vez que parece vagar pelos
caminhos da educação e da arte como aquele que observa e pesquisa esses trajetos atuando neles, mas que ainda assim
vivência uma relação conflituosa com o próprio sistema político e de educação e outras dinâmicas rígidas e burocráticas
que são estabelecidas em sua estrutura. E neste contexto onde não encontramos espaço, tempo e pessoas para “errar”
onde se vive a ilusão de que os espaços de educação fabricam certezas e um futuro promissor, não caberia gastar o tempo
aprendendo e entendendo o que culturalmente a dinâmica da viagem poderia proporcionar, ela simplesmente entra na vida
como um mérito daqueles que “podem” ou conseguiram por alguma consequência, motivo ou status. E nesse processo,
estaríamos longe de vivenciar o que Onfray (2009: 81) acrescenta, “Viajar conduz inexoravelmente à subjetividade. Dividida,
fragmentada, espalhada, ou compactada, é sempre diante dela que acabamos por chegar, como diante de um espelho que
nos convida a fazer o balanço de nosso trajeto socrático: o que aprendi de mim? O que posso saber com mais certeza do
que antes da minha partida?”.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: REVERBERAÇÕES NAS FRONTEIRAS
No momento em que encontramos nas fronteiras uma possibilidade de viver grandes experiências, nos deparamos também
com o que os caminhos que percorremos fizeram de nós e se enxergar nesse processo requer sensibilidade, humildade e
honestidade. A saber que esse caminhar reverbera não só em experiências particulares, mas sobretudo em uma relação
de trocas, as quais se estabelece também em diferentes práticas que atuamos com a responsabilidade de intervir, mediar
e orientar, percebermos o quanto se torna potente as aproximações que podemos estabelecer entre a fotografia, a viagem
e o caminhar, no sentido de percorrer, refletir e criar trajetórias que nos levam a viver e aprender nas fronteiras. Em suma,
ao percebermos que os grandes posicionamentos e construções de pensamentos são feitos principalmente por aquilo que
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nos afeta, que atinge particularmente uma certa vivência que já faz parte de uma experiência compartilhada. Ao tratar do
mesmo assunto, Goodson (2007: 61) em uma de suas entrevistas realizada por Raimundo Martins e Irene Tourinho, desdobra o entendimento sobre fronteiras dizendo, “É nesses lugares internos que fronteiras continuam a crescer, continuam a
expandir a consciência de si”.
Figura 7: Fotografia de viagem, 2013 Fonte: arquivo próprio

Refletir sobre as narrativas que se cruzaram em uma perspectiva de que, lembrar, narrar, e pensar sobre o fato vivido tendem
a influenciar futuras práticas de como ver o mundo e de como atuamos ao nos ver nesse mundo, desencadeia um processo
que se cruza no professor artista e no artista professor. Assim como, a construção de uma temática tendo também como
veículo ativo do pensamento a fotografia como um dispositivo que potencializa a construção de narrativas visuais, a viagem
que possibilita experiências estéticas e aprendizados por meio dos trajetos e deslocamentos, além de refletir sobre o flaneur
contemporâneo em pontos de interpretação e de percepções vividas.
A imagem na arte contemporânea tem a flexibilidade e o poder, de se envolver com trajetos poéticos, conceituais, filosóficos e políticos na busca de um organismo vivo que aborda o conhecimento que temos sobre o mundo que conhecemos,
experimentado também por nossas sensações e emoções. Nesse sentido, as imagens que a narram visualmente o artigo,
também vão ao encontro disso, além do que nos fazem refletir sobre o reposicionamento dos sujeitos na paisagem, os quais
acompanham um trajeto diferente do que está sendo apresentado nas fotografias (Figuras, 1, 2, 3, 4 e7). Por ora, posso
dizer que essas experiências de produção, pesquisa e reflexão que acontecem por meio dos deslocamentos em viagens se
reverberam nas fronteiras onde atuamos, descobrindo também quem nós somos nesse encontro com o outro. Em conclusão, Miranda (2015: 160) aponta também que, “As aprendizagens que podemos gerar para uma educação que tenha haver
com a arte contemporânea e a cultura visual devem reconhecer as formas pelas quais produzimos conhecimentos sobre o
mundo e sobre nós mesmo”.
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RESUMO
O presente texto pretende discutir o entrelaçamento de metodologias da/na pesquisa e no aprenderensinsar dança, a partir
do entendimento de que a dança da/na pesquisa aparece na dança docente. O artigo mostra que o surgimento de imagens
performativas manifestadas na prática como pesquisa (Practice as Research – PaR) retroalimentam o fazer docente, se visibilizando como fazeres/saberes pedagógicos e imagens metafóricas das práticas educativas de dança. Neste sentido, o
texto reflete sobre a experiência do Laboratório de Performance, atividade do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), como parte do doutoramento em Artes Cênicas, e suas intersecções com a prática
pedagógica da pesquisadora. Neste sentido, compreende a pesquisa como parte inerente do fazer artístico e pedagógico em
dança, considerando a pesquisadora, então, como artistadocente. As práticas refletidas neste texto partem, de um lado, da
Pesquisa Somático-Performativa - tendo como eixos o Sistema Laban/Bartenieff e o Movimento Autêntico – e da Pesquisa
Somático-Performativa e Autobiográfica – apoiadas no Sistema Laban/Bartenieff, na Coordenação Motora e no Construtivismo Pós-Piagetiano.
Palavras-chave: Pesquisa em dança; prática como pesquisa; pedagogias da dança.
1. INTRODUÇÃO
Nas Artes e na Educação estamos sempre pesquisando. A pesquisa é inerente às duas atividades. Neste sentido, ao falar
em pesquisa, nestes dois campos de conhecimento, podemos estar nos referindo tanto a métodos investigativos quanto pedagógicos. Por vezes, os dois se entrelaçam. Este texto pretende discutir o entrelaçamento das metodologias da pesquisa
acadêmica com as metodologias pedagógicas na dança. Como a dança que surge na pesquisa de movimentação, a partir
da perspectiva da Prática como Pesquisa (Practice as Research – PaR) está presente na dança da escrita, na dança do fazer
docente em dança?
Parto do pressuposto de que não sou professora de dança, muito menos artista da dança, menos ainda pesquisadora
em/de dança. Primeiro, como dito anteriormente, a pesquisa é inerente aos dois fazeres: pesquiso tanto quanto crio
artisticamente, como quando estou em uma sala de aula. Neste sentido, considero-me artistadocente. Estou no entrelaçamento das duas profissões, uma vez que: “O professor-artista não seria uma soma de professor mais artista. Ele seria
100% artista e 100% professor. Não se trata de uma volta à tradição de se aprender arte com um artista. Mas longe de
assumir o papel distanciado de quem acompanha o trabalho de seus alunos, ele próprio, deveria produzir, criar no espaço
da escola o seu espaço de criação, desenvolver o seu processo poético e fazer participar os estudantes dessa escola”
(ICLE, 2012: p. 17-18).
Enquanto Isabel Marques (2014: p. 235-236) afirma que: “[…] o artista/docente, tal qual proponho, não se configura como um
professor que dança, ou que mantém uma carreira artística paralela às suas atividades docentes. O artista/docente é, tampouco, um artista que ensina nas horas vagas de seu trabalho artístico. […] o artista/docente constitui-se no hibridismo, assim
como a dança e a educação. O artista/docente é aquele que, numa mesma proposta, dança e educa: educa dançando e dança
educando, consciente das duas ações fundidas que exerce.”
A partir deste entendimento, considero que o hífen que separa as duas palavras não faz sentido. Seria portanto artistadocente
ou professorartista. Como estamos falando em arte e não em qualquer processo pedagógico, considero ainda que o melhor
termo seja artistadocente – a arte à frente da docência. Recorro a Gilberto Icle (2012: p. 12) mais uma vez, para outra ressalva,
a de que: “A dimensão pedagógica é inerente à arte e, com efeito, não existe processo criativo que não contenha em si uma
dimensão pedagógica”. Desta forma, temos então artistasdocentes em processos artisticospedagógicos.
A partir dessas premissas, discorro, então, sobre o tema deste texto: o entrelaçamento de metodologias. A ideia é refletir sobre
a experiência do Laboratório de Performance, atividade do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) e minha experiência em sala de aula como artistadocente. Ou seja, discutir a dança da aluna de Doutorado – pesquisadora – e a dança da professora de balé clássico – que pesquisava esta dança em seu Doutorado. Duas salas
de aulas distintas, dois espaços-tempos diferentes, mas com a dança unindo-os.
2. A PRÁTICA COMO PESQUISA
O Laboratório de Performance da UFBA é uma atividade obrigatória para aqueles e aquelas que têm resultado cênico em suas
pesquisas de Mestrado ou Doutorado. E atividades optativa às demais pessoas. Não se constitui em uma disciplina da pós-graduação, mas em uma atividade.
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Sob coordenação da professora Ciane Fernandes, o Laboratório de Performance trabalha a partir da Pesquisa Somático-Performativa, tendo como principais eixos o Sistema Laban/Bartenieff e o Movimento Autêntico. Fernandes situa a Pesquisa
Somático-Performativa dentro da chamada Prática como Pesquisa (Practice as Research – PaR).
As pesquisas das Artes Cênicas muitas vezes se utilizam de métodos qualitativos ou quantitativos e de autores e autoras
que não fazem parte deste campo de conhecimento. A justificativa para tal, em geral, é de que somos um campo recente
de pesquisa e de que não teríamos arcabouço teórico próprio. No entanto: “[…] Enquanto continuarmos a usar outros
campos como fundamentos para nossa pesquisa, continuaremos a legitimar nossa auto-marginalização e a dicotomia
entre fazer e pensar, serviço braçal e atividade intelectual, com desvalorização da primeira e hegemonia da segunda.”
(FERNANDES, 2014: 76-77)
Se estamos pesquisando dança, com dança, por que não nos utilizarmos de métodos de pesquisa que partem da prática? A
Pesquisa Somático-Performativa (FERNANDES, 2010) cria um arcabouço das e para as artes cênicas, inserindo-se “[…] no contexto da Prática como Pesquisa (PaR; Barrett e Bolt, 2007), e relaciona-se diretamente com a Pesquisa Performativa e a Pesquisa Somática e, em menor grau, com a Somaestética” (FERNANDES, 2014: 82). A autora diz ainda que: “Uma pesquisa não
precisa necessariamente aplicar a Educação Somática para ser considerada Pesquisa Somático-Performativa. O fundamental
é que tenha como eixo ou guia a corporeidade, compreendida como um todo somático, autônomo e inter-relacional. Ou seja,
que o modus operandi da pesquisa seja determinado pelas conexões somáticas criativas, ao invés de métodos determinados a
priori e impostos a um objeto a ser analisado” (FERNANDES, 2012: 3).
A Prática como Pesquisa é, portanto, um terceiro paradigma de pesquisa, não se inserindo nem na pesquisa qualitativa, nem
na quantitativa. Segundo Fernandes (2012b), no Laboratório de Performance a prática é em si mesma um método de pesquisa, não é algo adicional à pesquisa, algo a ser analisado ou o lugar da aplicação: é “[…] uma forma de pesquisa acadêmica
em que se busca descobrir e estabelecer novos conhecimentos através da prática, com resultados, muitas vezes, em formas
simultaneamente práticas e teóricas” (FERNANDES, 2015: 26). Ou seja, as abordagens exploratórias práticas estabelecem os
percursos da pesquisa - inclusive as escolhas relativas à coleta de dados (FERNANDES, 2015).
Os encontros do Laboratório de Performance variam conforme o semestre – podem ser semanais, quinzenais ou mensais. O
espaço onde ocorrem também varia: pode ser dentro da Escola de Teatro da UFBA, nas cachoeiras de Lençóis (BA)1, em mostras de performance das quais o grupo participante desta atividade venha a se integrar – como a mostra da Escola de Belas
Artes da UFBA ou a de dança de Lençóis, entre outras. Neste sentido, a pesquisa artística desenvolvida para estas mostras
também faz parte da pesquisa acadêmica, mesmo quando não exista na pesquisa de Mestrado ou Doutorado um projeto cênico. É o que ocorreu comigo: eu pesquisava formas de aprenderensinsar2 balé clássico, sem trazer como produto da tese de
Doutorado em Artes Cênicas um espetáculo ou cenas. No entanto, minha pesquisa artística desenvolvida dentro do Laboratório de Performance aparece no meu fazer docente e, portanto, em minha tese.
Importante ressaltar que, apesar de eu pesquisar balé clássico, no Laboratório de Performance não há a premissa da
movimentação a partir de uma técnica codificada de dança. Algumas vezes Ciane Fernandes propunha uma movimentação a partir do Sistema Laban/Bartenieff. Outras vezes, a pesquisa nascia do Movimento Autêntico (Authentic Movement, em inglês), abordagem corporal criada por Mary Whitehouse, que busca uma escuta dos impulsos corporais. Mary
Whitehouse foi aluna de Mary Wigman, discípula de Laban e, por este motivo, seu trabalho é coerente com o Sistema
Laban/Bartenieff.
1.1. A pesquisa na prática
Em meu projeto de Doutorado em Artes Cênicas parti de uma metodologia mista: a Pesquisa Somático-Performativa – sobre
a qual já discorre no item anterior - e a Autobiografia.
O campo da pesquisa autobiográfica foi constituído na segunda metade do século XX, e abrange histórias de vida, narrativas de
si, autobiografias, biografias educativas, pesquisa em formação, entre outros termos que variam conforme os procedimentos.
Além disso, como lembra Tânia. Fortuna (2012: p. 182), “[…] a autobiografia refere-se às várias formas de escrita de si e a grafia
é tudo isso que deixa um traço, um signo”. Ou seja, podemos dançar fazendo nossa autobiografia. O movimento, portanto, é
uma forma de escrever. E, acrescenta-se também o fato de que nosso corpo é inscrito e escreve histórias, o que venho chamando de corpografias3. Até porque, como bem lembra Andrisa Zanella (2011, p. 9): “A maneira como estes acontecimentos
tocam cada sujeito, vão sendo registrados corporalmente, encaminhando toda uma maneira de assimilar, sentir e interagir com
o mundo a sua volta.”

1. Cidade da Chapada Diamantina, onde Ciane Fernandes vem desenvolvendo pesquisas.
2. Paulo Freire (1996: p. 24) afirma que: “Aprender precedeu o ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender.”
A partir dele, e apoiada em Carmen Lúcia Pérez e Carmen Sanches Sampaio (2012), utilizo o aprenderensinar juntos.
3. Paola Berestein Jacques (2008) chama de Corpografias urbanas uma cartografia realizada pelo e no corpo, a memória urbana inscrita no corpo, o registro
da sua experiência da cidade. Aqui me refiro a corpografias as escritas e inscritas corporais como um todo, não apenas da cidade, como no caso da arquiteta.
São também memórias corporais e o termo refere-se a estas escritas/inscritas, a partir do entendimento etimológico da palavra grafia (escrita).
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Em minha tese a Autobiografia aparece de diversas formas. Propunha uma metodologia para aprenderensinsar balé clássico e, neste sentido, ouvia minhas alunas e alunos. Suas vozes apareciam em inventários pessoais4, diários de bordo5 e
reflexões sobre o processo6. De outro lado, havia as minhas escritas: o meu inventário pessoal, o meu diário de bordo e as
cartas. Ora, para além de ser artistadocente, durante 16 anos da minha vida fui jornalista. As histórias sempre me fascinaram: “Além de ouvir, ler e ver histórias, hoje tenho certeza de que contei histórias a minha vida toda: no jornalismo e na
dança, sobretudo, mesmo que fragmentadas, mesmo que não linearmente” (BALDI, 2017:19-20). Fazia sentido, portanto,
trazer para a tese um tipo de escrita: a de cartas. Os diários de bordo e as reflexões dos(as) meus/minhas alunos(as) eram
devolvidos com cartas e a tese toda foi escrita em forma de cartas. A carta é um recurso literário que dá “[…] a ideia do
investigador como alguém que está dentro, que sustenta histórias, e não só as coleta […]” (HERNANDÉZ, 2013: 47). Este
recurso permite que “[…] o leitor se sinta motivado a refletir sobre suas próprias experiências a partir do dialogo com o
relato que lhe propõe o investigador” (HERNANDÉZ, 2013: 48). Desta forma: “Trata-se, portanto, de um duplo narrar-se:
enquanto te escrevo, me narro, me exponho, conto-te o processo da pesquisa – inclusive o que seriam os seus bastidores,
deixo claro as minhas escolhas; e, ao mesmo tempo, há as narrativas de minhas alunas e alunos […]” (BALDI, 2017: 36). Ao
mesmo tempo, uso as narrativas dos(as) estudantes como processos reflexivos e, portanto, autoformativos. Ou seja, não
são apenas instrumentos da minha pesquisa.
Partindo da premissa da Pesquisa Somática Performativa, a escrita da tese se deu também performativamente, não apenas com o recurso literário da carta, mas com a corporificação da pesquisa: a partir de “[…] um tipo de narração que fala
a partir de si mesmo e não de si mesmo.” (HERNANDÉZ, 2013: 53) Desta forma: “A escritura se transforma, assim, em um
recurso através do qual se cria ou recria experiência em que o corpo se encontra inserido e na sua relação com os outros.”
(HERNANDÉZ, 2013: 53)
1.2. A prática na pesquisa
Entendidas as metodologias da pesquisa, há que se explicitar pressupostos da minha prática docente e que estavam na minha
pesquisa de Doutorado. Meu fazer docente se pauta em dois campos epistemológicos: a Educação Somática – a partir do
Sistema Laban/Bartenieff e da Coordenação Motora - e o Construtivismo Pós-Piagetiano.
A Educação Somática é um campo de conhecimento, nomeado pelo filósofo estadunidense Thomas Hanna nos anos
1970, que nasceu no início do século passado e abrange diversos trabalhos corporais a partir do entendimento de integração corpo e mente. De acordo com Thomas Hanna (1977), são características da Educação Somática: autorregulação, autocorreção, automelhoria e autoconsciência. Além de técnicas e métodos somáticos constituídos ao longo dos
anos, hoje o campo abrange também abordagens, ou seja, trabalhos corporais que partem de seus pressupostos. Neste
sentido, o Sistema Laban/Bartenieff e a Coordenação Motora – de Marie-Madeleine Béziers – são entendidas como
abordagens somáticas.
O chamado Construtivismo Pós-Piagetiano abrange tanto a teoria do suíço Jean Piaget (1896-1980) quanto seus desdobramentos posteriores. Piaget dizia que o conhecimento era uma construção individual e social, que se dava a partir da tensão
entre desequilíbrios-equilíbrios e que, ao longo do nosso processo de maturação, se dava em estágios – em forma espiral,
um levando a outro. Entendidos como fases de desenvolvimento, os estágios não são estanques: ele enfatizava que o fato de
a pessoa operar com um estágio não significava que não podia pensar a partir de outro. Ou seja, não é porque já cheguei ao
estágio formal que não posso pensar a partir do sensório-motor.
A partir dos pressupostos destes dois campos, propus a metodologia Espiral do/no movimento/conhecimento, que se
apoia em quatro eixos: (re)conhecer, (re)significar, conceituar e explorar. Como uma espiral, um eixo leva a outro, sem
hierarquia, podendo serem vividos em uma mesma aula ou em classes distintas. Além disso, a proposta metodológica
para aprenderensinsar balé clássico está pautada na tríade de conteúdos: dança-expressividade-estrutura corporal. Ou
seja, nas minhas aulas, trabalho com os conteúdos específicos do balé clássico, mas também com a expressividade (a
partir do Sistema Laban/Bartenieff) e com os conteúdos ligados à anatomia (a partir do Sistema Laban/Bartenieff e da
Coordenação Motora).
2. ENTRELAÇANDO METODOLOGIAS
Enxergo que metodologia de pesquisa e metodologia de aprenderensinar se imbricam. O que significa que os princípios presentes na metodologia de aprenderensinar balé clássico, discutida na pesquisa de Doutorado, aparecem na investigação somático-performativa do Laboratório de Performance, em uma relação direta entre o meu movimento/minha dança e minha prática
docente: “Neste sentido, não apenas a minha prática docente, a prática de minhas alunas e alunos fazem parte da pesquisa,
mas também o próprio Laboratório de Performance, uma vez que é na exploração de movimentos, dentro dele, que muitas
4. Inventário pessoal é uma espécie de memorial, em que a pessoa escreve sobre sua vida, desde o nascimento até os dias atuais, elencando fatos marcantes
e escolhas do período. Tenho trabalhado com este instrumento a partir da pergunta: Como eu me tornei o que eu sou?
5. Registros escritos e imagéticos das aulas sobre sensações, percepções, descobertas, medos, aflições etc.
6. Textos escritos a cada final de unidade didática, às vezes mais direcionados, outras vezes mais livres, em que os(as) estudantes eram convidados a pensar
no/sobre o que vivenciaram até aquele momento e o que foi (ou não) transformador.
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questões desta tese emergiram. Não se trata, por exemplo, de apenas analisar uma prática, mas ser afetada por esta e durante
o processo ir dançando com a pesquisa (deixando que as interferências afetem esta pesquisa). Trata-se, portanto, de estar
aberta para o processo” (BALDI, 2017: 37).
A partir da reflexão sobre o que foi vivenciado no Laboratório de Performance – aqui abrangendo todos os espaços-tempos do
mesmo – posso visualizar em minha dança/movimento a minha proposta metodológica para aprenderensinar balé clássico.
Ou seja, na prática como pesquisa visualizo o meu fazer pedagógico.
Para pensar com/sobre essas práticas, parto, então, de imagens. “Os processos de memória são corpóreos, e as imagens
corporificam uma noção de tempo” (MARTINS, 2013: 85). Começo pelo “símbolo” da proposta metodológica: a espiral.
“É uma espiral que se encontra na metodologia da pesquisa, na metodologia do aprenderensinar e também na escrita da
própria tese, em um ir-e-vir comum na dança” (BALDI, 2017: 42). A imagem da espiral surgiu somaticamente em um dos
encontros do Laboratório de Performance, em que vivenciamos os Bartenieff Fundamentals®, em 2013: “Quando passei a
me mover, no último laboratório, tinha em mente uma frase, mas deixei-me levar pelo impulso do movimento e, ao final, vi
que construí uma célula cuja síntese é: espiral, equilíbrio/desequilíbrio, alteração do tempo (do lento para o acelerado). Vivenciando minha célula, surgiram outras palavras-chave: formavolume e asas para voar” (BALDI, 2014: 23). Posteriormente
ela voltou, no início de 2015, quando fui para casa pensando nela e nos meus eixos metodológicos se davam em espiral: um
levava a outro, sem hierarquia:
Imagem 1: Reprodução do diário de bordo

Fonte: Neila Baldi, Jan-2016.

Ciane Fernandes (2010) afirma que os símbolos nos ajudam a visualizar o movimento como um todo, sem fixá-lo em um texto.
Além disso, segundo ela, a espiral – presente no Sistema Laban/Bartenieff, mas também outras abordagens somáticas – está
no ser humano desde o desenvolvimento dos padrões neurológicos básicos, que seguem um movimento espiralado, bem
como, por exemplo, em Carl Gustav Jung, no processo do self. Para além disso, a imagem da espiral se encontra na Coordenação Motora e no Construtivismo Pós-Piagetiano. Ou seja, se a imagem surgiu somaticamente, ela também fazia sentido
epistemologicamente.
Além disso, visualizo na minha movimentação, durante o período em que participei do Laboratório de Performance – de
2013 a 2016 – princípios que estão nos meus eixos metodológicos. Mais uma vez, apoio-me em imagens. “As imagens são
instáveis, seus significados podem demorar a definir-se e rapidamente podem nos escapar.” (MARTINS, 2013: 95) Muitas
delas não foram percebidas à época – como a espiral que ficou clara em uma improvisação – algumas só foram corporificadas na escrita da tese.
Em uma das cartas finais da carta eu me dei conta de algo que apareceu na primeira pesquisa de movimento do Laboratório
de Performance, em junho de 2013: “Uma de minhas primeiras imagens no Laboratório de Performance da UFBA (abaixo),
em 2013, mostra uma pesquisa com objetos. Teríamos de levar algum objeto nosso. Eu estava de mudança! Quase não tinha
nada comigo – fui para Salvador de carro, apenas com o que cabia nele: livros, roupas, objetos pessoais. Levei neste dia um
porta-joias, porque apesar de não ser uma caixinha de música, me remetia a ela – e caixinhas de música, muitas vezes, têm
bailarinas… Fiquei brincando com esse porta-joias, de espiar o que havia dentro, do outro lado da tampa, de abrir e fechar, tirar
suas partes, desencaixar. Enquanto eu experimentava no porta-joias esses movimentos, também experimentava em mim.
Hoje, percebo ali, duas questões-chaves para a pesquisa: buscar outro ângulo, ver de outra forma o balé clássico e desencaixar.” (BALDI, 2017: 275) (grifo da autora)
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Imagem 2: Carla Antonello, a pesquisadora e Daniela Botero no Laboratório de Performance.

Fonte: Ciane Fernandes, jun. 2013

Ora, somaticamente as duas imagens faziam sentido para o que eu estava pesquisando. O ensino do balé clássico está
pautado na pedagogia tradicional, na cópia do movimento, e eu proponho olhar para o balé clássico de outro ângulo: pelo
pressuposto de que não se ensina, mas se aprendeensina e de que não precisamos copiar movimentos codificados, mas
de que, pela pesquisa de movimento posso chegar a eles. Além disso, o desencaixar está presente na exploração dos
verbos do balé, em diversas partes do corpo e não apenas nas extremidades – o balé se caracteriza pela verticalidade e
uso prioritários dos membros em detrimento do tronco, que fica estável. Este desencaixar está ligado a outra imagem:
equilíbrio-desequilíbrio: “Durante uma pesquisa de campo do Laboratório de Performance, nas cachoeiras de Lençóis,
busquei trabalhar o desencaixar e o desequilíbrio. Como é pisar naquelas pedras irregulares? O que muda no meu equilíbrio? O que muda no meu pisar? Afinal, como é aprender por outras vias, seria a questão da tese e daquela pesquisa.”
(BALDI, 2017: 276)
Imagem 3: A autora no Laboratório de Performance, em Lençóis (BA).

Fonte: Ciane Fernandes, jun. 2013

Mais uma vez a minha dança trazia a dança da minha sala de aula. Um dos princípios do Construtivismo Pós-Piagetiano não
é o desequilíbrio? E, além disso, na Educação Somática, um dos procedimentos utilizados é o de gerar desafios corporais, ou
seja, desequilíbrios…
Por fim, trago uma última imagem: a dos pés para cima. Durante parte do período do Doutorado estive com os pés machucados, com uma faiscite plantar. Em uma das pesquisas de movimento, jogue-os para cima. Na ocasião, minha orientadora disse: teus pés vão escrever uma bela tese. Havia canetas, lápis e borrachas entre os dedos dos meus pés. Estava
invertendo a lógica do balé, em que os pés geralmente estão para baixo… Esses pés para cima surgiram várias vezes e
acabaram por fazer parte de uma performance. Pés para cima que também tinham um duplo sentido: carregar a tese
pesa… e a necessidade de descansar.
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Imagem 4: Pés da autora

Fonte: Neila Baldi, Mar-2015.

Além disso, ao dar ênfase nos pés, em minha movimentação, faço uma relação direta com o balé clássico a partir da anatomia
em movimento – Coordenação Motora – uma vez que sempre começo este processo de aprenderensinsar pelos pés, pois são
o que nos enraízam e qualquer desequilíbrio nos mesmos significa um desequilíbrio em toda a estrutura corporal.
O ficar com os pés para cima ficou tão forte para mim naquele semestre que acabei por levar este movimento para a Mostra de
Performance da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), entrelaçando, deste modo, as minhas pesquisas acadêmica, pedagógica e artística.
Imagem 5: A pesquisadora na performance Submersos

Fonte: Ana Pais.

4. FINALIZANDO
A reflexão sobre o processo vivenciado no Laboratório de Performance, como parte da pesquisa de Doutorado, mostra que o
conhecimento construído em/pelo movimento se manifesta nos diversos espaços-tempos da dança da pesquisadora – artística e pedagogicamente. Infere-se a prática como pesquisa, neste caso, acaba por permear a metodologia de aprenderensinar
balé clássico, não dissociando a pesquisa da prática docente. É possível concluir ainda que pela dança desta pesquisa, nos
seus diversos espaços-tempos verificam-se construções de conhecimento para além da dança.
Do mesmo modo, fica claro que na constituição de um(a) artistadocente pressupõe-se que suas práticas artísticas e pedagógicas sejam confluentes, de modo que possam ser artisticopedagógicas e, neste sentido, que a pesquisa do(a) artistadocente
também una essas duas dimensões. Ora, os instrumentos de pesquisa são instrumentos pedagógicos (e artísticos), de modo
que há uma espiral em ambas as metodologias: de pesquisa e de aprenderensinar. Há, portanto, coerência entre estas e com
os princípios da Educação Somática. Ou seja, pesquiso e aprendoensino somaticamente.
CULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN
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Esta reflexão traz também outra questão: “Se, quando escrevemos, organizamos o nosso pensamento; quando dançamos
também o fazemos. Assim, o movimento é um contínuo processo de construção de conhecimento.” (BALDI, 2013, p.174)
José Contreras (2003, p. 107) diz que “[…] o conhecimento não precede a ação, mas sim está na ação. […] Por isso é um conhecimento na ação” Ele também diz que não há separação entre o pensar e o fazer, propondo que façamos reflexão-na-ação.
Neste sentido, acredito que esse tipo de pesquisa em/com dança permite isso.
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RESUMEN
En el siguiente trabajo se reflexionara sobre el efecto que el cambio de la normativa del Concurso de Reina de Llamadas en la
ciudad de Montevideo, en particular la inclusión de mujeres trans trajo para la discusión sobre diversidad en el medio social.
Se tomaran como fuentes para el trabajo declaraciones en diversos medios de prensa de los actores relevantes en el momento
de la discusión. A partir de estos elementos se propone ver como se configura un posible imaginario social que habilite la continuidad de dichos cambios así como la viabilidad de los mismos como dispositivo para el combate a la transfobia.
Palabras clave: Transexualidad, Transfobia, Perspectiva de Genero, Imaginario social, Interseccionalidad.

-Que has querido decir con eso de que “si de verdad eres una Reina” ¿Con que derecho te atribuyes ese titulo? ¿Es que no
sabes que hasta que no pases el consabido examen no puedes ser Reina? Y cuanto antes empecemos, ¡mejor para todos!
- Pero yo sólo dije que “si fuera”… - se excusó Alicia lastimeramente.
Las dos reinas se miraron y, y la roja observó con un respingo:
- Dice que sólo dijo que “si fuera”
- ¡Pero ha dicho mucho más que eso! -gimió la Reina blanca, retorciéndose las manos-. ¡Ay! ¡Tanto, tanto más que eso!
Lewis Carrol, Alicia a través del espejo.
Un espectáculo publico (en este caso un concurso para elegir a una “Reina”) puede ser el disparador para que las contradicciones dentro de un grupo social salgan a relucir con toda su potencia. La exhibición de lo que hasta ese momento se considera
debe estar oculto, o por lo menos aparte nos dan la pauta de la fuerza que llevan en sí los entramados de la visualidad de la
necesidad de profundizar los procesos de cambio dentro de nuestras sociedades y de cómo estas mismas visualidades son
un poderoso agente para el cambio. Para comenzar a pensar en lo que será el tema de este trabajo, es necesario detenerse en
lo que Judith Butler menciona “La distinción entre expresión y performatividad es crucial. Si los atributos y actos de género,
las distintas formas en las que un cuerpo revela o crea su significación cultural, son performativos, entonces no hay una identidad preexistente con la que pueda medirse un acto o un atributo; no habría actos de género verdaderos o falsos, ni reales o
distorsionados, y la demanda de una identidad de género verdadera se revelaría como una ficción reguladora. El hecho de que
la realidad de género se determine mediante actuaciones sociales continuas significa que los conceptos de un sexo esencial y
una masculinidad o feminidad verdadera o constante también se forman como parte de la estrategia que esconde el carácter
performativo del género y las probabilidades performativas de que se multipliquen las configuraciones de género fuera de los
marcos restrictivos de dominación masculinista y heterosexualidad obligatoria. Los géneros no pueden ser ni verdaderos ni
falsos, ni reales ni aparentes, ni originales ni derivados. No obstante, como portadores creíbles de esos atributos, los géneros
también pueden volverse total y radicalmente increíbles.” (Butler, 2007) Es así, como a la luz de sus palabras podremos tener
una interesante perspectiva para lo que podríamos llamar la disputa por la inclusión de las mujeres trans, además de otras
mujeres consideradas también como imposibles candidatas, en los concursos de Reina de Carnaval y Llamadas en la ciudad de
Montevideo. Nos detendremos especialmente en como esta disputa fue procesándose a través de los medios de comunicación
y las voces que se levantaron en torno a ella.
1. CAMBIOS EN EL JUEGO
-¡Esto si que no vale! -exclamo el Unicornio mientras Alicia se sentaba con el cuchillo en una mano, muy desconcertada sin
saber cómo empezar-. ¡El monstruo le ha dado al león el doble que a mí!
Lewis Carrol, Alicia a través del espejo.
Los cambios en la sociedad se dan a velocidades que no siempre se condicen con el de su aceptación por parte de los miembros que la componen. Se producen entonces tensiones que repercuten tanto en las instituciones como en los individuos.
Atraviesan tanto los marcos legales, como los cuerpos de los sujetos en los que estos cambios impactan. Se despliegan voces
a favor o en contra de los mismos, aun cuando estas voces no siempre surgen con el mismo vigor, ni tienen la misma repercusión entre quienes las escuchan.
Esta somera descripción puede servir para dar marco a lo sucedido en el año 2015 cuando la gerencia de eventos de la Intendencia de Montevideo (IM) en atención a diferentes reclamos y avances que se estaban dando en la sociedad con respecto a la
perspectiva de genero, propone un nuevo reglamento que entraría en vigor en el certamen de año siguiente donde integra una
marcada perspectiva de genero, lo cual genera una intensa polémica, especialmente en los medios de comunicación. Como
ejemplo de esta propuesta y foco de este trabajo se encuentra el articulo tercero que dice en su formulación: “Artículo 3º.- Las
participantes deberán haber cumplido 18 (dieciocho) años al momento de la inscripción. No existirá límite máximo de edad
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para participar, y están habilitadas de participar las personas transgénero y personas con discapacidad. Todas las participantes tendrán las garantías en las pre selecciones en territorio y en el certamen final para ser incluidas con toda vigencia de sus
derechos. Tanto las Comisiones de territorio como la organización del encuentro y certamen central deberán asegurar que ni
la edad, ni las características de identidad de género, raza o condición social o de ningún tipo sean barreras para participar
de esta fiesta popular.
Las participantes deberán presentar de forma obligatoria en el momento de la inscripción:
- Cédula de identidad y fotocopia de la misma (documento que podrá ser requerido en cualquier momento por las autoridades
del certamen. La no coincidencia de identidad de género con la identidad del documento, no será motivo de exclusión de las
participantes.). En el formulario de inscripción se requerirá -en el caso de personas transgénero-, el nombre de uso social de
la participante, el cual será el empleado en todas las instancias del evento (por jurados, presentadores, funcionarios y todas
las personas vinculadas al mismo).” (Intendencia de Montevideo, 2015). Se resaltaron en negrita algunos de los términos que
provocaron mayor polémica a partir de la entrada en vigencia del reglamento: la no limitación de la edad, la integración de personas con discapacidad, la obligación expresa de no discriminación por cualquier causa o razón, señalándose especialmente
dicha obligación a quienes trabajaren en la organización y en lo que refiere a este trabajo en particular, la integración de personas transgenero, la aceptación de su nombre social y la clara enunciación de cuales eran los valores que se intentaban transmitir a partir el certamen como queda claramente establecido en parte del articulo segundo donde se establece que estamos
frente a un evento que se presenta “No como un concurso de belleza que fomente estereotipos de género y ejerza violencia
simbólica contra nuestras jóvenes, sino como una celebración al espíritu solidario y la alegría de la Fiesta del Carnaval en el
territorio.” (Intendencia de Montevideo, 2015).
Está decidida declaración a favor de la perspectiva de genero, se vio atravesada por varios hechos que distorsionaron la discusión de la ampliación de derechos de parte de la ciudadanía hacia diferentes terrenos y que en los diferentes apartados se
irán desarrollando.

Detalle del Concurso 2016. Fotografía del autor

2. EL/LA ENUNCIADOR/A
-Demasiado tarde para corregirlo! -sentencio la Reina roja-.
Una vez que se dice algo, ¡dicho esta!
Y a cargar con las consecuencias…
Lewis Carrol, Alicia a través del espejo.
Si pensamos en este caso al enunciador como problema, mejor dicho a la enunciadora como problema, todo nos lleva a apuntar
a la Directora de Cultura de la IM la docente y directora de teatro Mariana Percovich. Su imagen ya icónica, su cabellera roja
y vehemencia al hablar a favor de la causa feminista, hizo que muchos desapercibidos creyeran que esta nueva reglamentación era un “invento” suyo en un intento de transformar a la pacata Montevideo en una colmena tiranizada por feminisimas
abejas reinas que ponían en juego la heteropatriarcal hegemonía reinante. Sus declaraciones a la prensa al asumir el cargo no
evadieron el compromiso de muchos años, ni ocultaron el intento de realizar avances en esos terrenos en su nueva gestión.
Ella menciona por ejemplo que entre los planes para su gestión están: “Las miradas transversales para la accesibilidad y las
políticas de género, atendiendo a todas las manifestaciones culturales: la cultura visual y la cultura urbana -con todas sus subculturas- deben emerger y florecer.” (la diaria, 15 de julio 2015), en otro medio se define como: “No. No soy una figura política.
Soy una trabajadora de la cultura, una gestora, una docente. Y peleo por el lugar de la mujer en la sociedad.”( El País, 15 de julio
de 2015) A partir de estas declaraciones, sumadas a la coherencia y firmeza en la defensa de los derecho de la mujer tenemos
a una agente ideal para participar en la controversia que se dará en tono a este cambio en la reglamentación. La postura de
Percovich se puede sintetizar en las palabras de Maricruz Castro Ricalde como la lucha contra “…la fetichización del cuerpo
femenino, su objetualización así como la demostración de cómo los repertorios culturales, según el género, tienen implicacio990
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nes directas en la reproducción de la desigualdad, en relación con los medios de producción, la generación del conocimiento,
las esferas del poder público e, incluso, la toma de decisiones en relación con sus propios destinos.” (Castro Ricalde, 2009).
Por otra parte en esta polémica se encuentra la voz de Enrique Espert, presidente de Directores Asociados de Espectáculos
Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) quien de forma vehemente dará su parecer contrario a la nueva reglamentación. En sus dichos podemos fácilmente encontrar las señales de una dificultad para la adaptación a lo que se denomina la
“nueva agenda de derechos” y que en los términos que señala María Julia Palacios pueden ser considerados como formas
de discriminación de genero, entendida esta en el sentido de tener “… una clara connotación valorativa […] donde distinguir y
separar adquieren la connotación negativa de segregar, postergar, relegar, excluir.” En este caso y siguiendo a la autora esta
discriminación puede asociarse a la homofobia definida como “rechazo a quienes tienen orientaciones sexuales diferentes
de la heterosexualidad, considerada “normal”” (Palacios, 2009). Pero veamos que declaraciones de Espert nos llevan a estas
afirmaciones: “el concurso de Reina del Carnaval [y de Llamadas] es el concurso de Reina de Carnaval y nada más; si quieren
hacer un concurso de viejas o de viejos lo pueden hacer aparte, y no lo digo por discriminar, porque el Carnaval es lo que menos
discrimina, están todos los palos, toda la vida salieron homosexuales y prostitutas. En el Teatro de Verano tenemos cincuenta
lugares libres para escuelas de niños down o para presos. Cómo se va a puntuar, me pregunto. Usted pone a un trans que podrá
tener cuarenta o cincuenta años junto a una piba de 18 años … Lo veo complicado, para nosotros está muy mal, ¡por favor!.
[…] “Hay personas que pusieron en Cultura [Dirección de Cultura de la IM] que son nuevas, está la señora Percovich que se ha
movido en el teatro, hay uno que salió un año en una murga y otro que transmite por la radio, el hijo de Pallares (Ramiro). Con
todo esto estamos rompiendo cosas que están bien, que no precisa tocarlas, no sé si por querer hacerse los modernos o por
qué”, sostuvo Espert. (El País, 20 de noviembre de 2015) A su vez el periódico El País cita sus declaraciones en un programa de
radio “Si quieren poner una reina trans, que hagan un concurso trans; si quieren hacer uno de putos, que hagan uno de putos,
y que no se olviden y hagan uno de bufarrones. Porque si no hay bufarrones, no hay maricas”, señaló Espert en declaraciones
al programa radial Carnaval del Futuro.
Esto motivo la reacción del grupo Ovejas Negras; organización de la diversidad sexual en Uruguay, que se propone luchar
contra toda forma de discriminación, especialmente contra la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género,
particularmente con el fin de construir ciudadanía entre las personas LGTTTIB del Uruguay, que expreso: ““Nos sorprende
que una persona que se dice luchadora contra la opresión de la dictadura, caiga rápidamente en la agresión verbal hacia las
mujeres trans, quienes a diario son oprimidas por una cultura machista, que las expone a la violencia basada en género”, […] la
vehemencia en las declaraciones del presidente de DAECPU nos extraña, teniendo en cuenta que la elección de reinas no es un
evento en cuya organización intervenga dicha asociación” así como “demuestra un profundo desconocimiento sobre la diferencia entre las identidades de género trans y las orientaciones sexuales gay y lésbica, contra quienes también arremete”. “Las
discriminatorias afirmaciones de Espert y cualquier tipo de prácticas de segregación van en sentido contrario a la legislación
vigente en nuestro país, entre otras, de la Ley Nº 18.620 de Derecho a la Identidad de Género, que garantiza el ser identificada/o
de forma que se reconozca plenamente el género identitario. Por lo tanto, la exclusión del concurso de ciertas mujeres en base
a prejuicios sobre sus características personales es anacrónica y jurídicamente ilegítima”, continúa. Ovejas Negras entiende
que las “declaraciones de Espert son personales y no representan al conjunto de los artistas y agrupaciones de nuestro Carnaval” ya que “diversas agrupaciones carnavaleras vienen, año a año, no solo incorporando la presencia de mujeres a un ámbito
tradicionalmente masculino, sino también a varones gays, mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales en sus temáticas”.
[…]”Nos debemos un debate franco sobre cómo poner al día una expresión cultural tan importante como el Carnaval para que
sea aún más inclusiva y libre de violencias. Claramente el tono discriminatorio, violento y hasta amenazante que elige el Sr.
Espert no habilita ese diálogo”.” (El País, 26 de noviembre de 2015).
También suma su reclamo Unión Trans del Uruguay (UTRU) con un comunicado que expresa: Transfobia en DAECPU.  Desde
la Unión Trans del Uruguay transmitimos nuestro más absoluto repudio a los dichos del Sr. Espert respecto a la iniciativa de la
Intendencia de Montevideo de incluir personas trans en el concurso a Reina de Carnaval.  Esta inclusión transita el camino de
las acciones afirmativas que nuestro país debe impulsar para convivir en una sociedad igualitaria. Habilitar nuestra participación en dicho concurso es un claro mensaje a la ciudadanía y al Uruguay todo, que debemos crecer en igualdad de condiciones,
y que el Carnaval -una de nuestras herramientas más fuertes e identitarias- nos pertenece a todas y a todos los uruguayos, y
como tal, debe ser inclusivo en todo su mensaje. En este sentido, no le pertenece a unos pocos, ni debe segregar a la sociedad.
No hay acción cultural que segregue, de haberla, no estamos hablando de cultura. Porque la cultura une, señoras y señores.  Es
en este entendido es que solicitamos las inmediatas disculpas públicas del señor Espert y el pronunciamiento al respecto de
los Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares de Uruguay (DAECPU).  Espert en nombre de DAECPU está
incumpliendo con la Ley Antidiscriminación No. 17.817, motivo por el cual de no rectificarse y acompañar los nuevos reglamentos impulsados por la IM, desde UTRU tomaremos las acciones legales necesarias para cumplir con nuestra Constitución, ante
la cual todos somos libres e iguales. Nuestro más fuerte rechazo a toda forma de discriminación que perpetúe la violencia y a
quienes entienden la cultura como un espacio de expresión sólo para algunos.  El carnaval es de todas y de todos. Debemos
erradicar todo tipo de discriminación en una de las expresiones populares más importantes de nuestro país. (El País, 26 de
noviembre de 2015).
Encontramos entonces diversidad de voces en los que denominamos enunciadores, asociaciones en pro de los derechos de
la diversidad sexual, activistas feministas, participantes del carnaval, miembros de algunos de los estratos del gobierno de
la ciudad, ex reinas de los certámenes de Carnaval y Llamadas y muchos otras voces más. Todos ellos dentro, pero además
contribuyendo a formar, un imaginario social entendido tal como lo comenta Ana María Fernández a partir de las postulaciones
Cornelius Castoriadis “La noción de imaginario social alude al conjunto de significaciones por las cuales un colectivo –grupo,
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institución, sociedad- se instituye como tal, para que tal advenga, al mismo tiempo que construye sus relaciones sociales-materiales y delimita sus formas contractuales, instituye también un universo de sentido.
Las significaciones imaginarias sociales, en tanto producciones de sentido, en su propio movimiento de producción inventanimaginan- el mundo en el que se despliegan.” (Fernández, 2009). En este imaginario cabe preguntarse si en un espectáculo
de carnaval, algo tan mínimo si se quiere, hay lugar para estos cuerpos que no parecen ser lo esperado, si para ellos existe la
posibilidad de integrarse a partir de su deseo de ser, si los demás pueden tolerarlo, si basta la acción normativa para la integración, cuanto deben tolerar estos cuerpos para realizar las acciones que para los demás solo son banales. Para la conformación
de este imaginario mas o menos amplios se hacen presente términos que vienen desde el campo de las leyes (apelando a su
posible transgresión o lo que estas habilitarían), la tradición de los eventos y por tanto una cierta necesidad de inmovilidad
en el tiempo que los mantenga inalterados. Los cambios que se perciben desde la sociedad y que son alentados para producir
efectos en otros espacios en donde la discriminación es aún mayor, la necesidad, incluso cuando se defienden estas causas de
mantener también una taxonomía clara de las identidades sexuales, los temores a “las avalanchas de derechos” que avasallen
y posterguen a quienes hasta el momento del cambio los ostentan.
Y por sobre todas las cosas el desconocimiento de unos cuerpos que no pueden aspirar a lo real. Que se encuentran destinados
a los márgenes y no a la exposición continua del reinado (y por ende aceptar que es ese cuerpo extraño el que nos representa).
3. CUERPOS/ DESEOS/ REALIDADES
“Una vez cerrada la agenda parlamentaria que buscaba obtener la paridad jurídica de las personas lesbianas, gay, bisexuales y
trans (LGBT) se abre en Uruguay todo un nuevo campo de trabajo centrado en la transformación cultural y la efectivización de
los derechos consagrados en la norma. Los problemas de discriminación son uno de los asuntos pendientes más importantes
dado su peso en la vida cotidiana de las personas y su poder obstructor para la consagración de una igualdad sustantiva que
trascienda la mera formalidad.
Casi toda la literatura académica está de acuerdo en que las normas antidiscriminatorias son imprescindibles pero no suficientes. Permiten un amparo jurídico y lidiar con los casos más extremos pero lejos están, por sí solas, de lograr capturar todas las
situaciones y la complejidad del fenómeno. Las normas no producen transformaciones sociales y culturales automáticamente
pero sí permiten nuevos lugares de enunciación, de construcción social y política, y de disputa. Por ello, para combatir a la
discriminación es necesario contar con una perspectiva integral: un sistema normativo eficiente y aceitado y un proyecto firme
de transformación cultural que problematice y desnaturalice estas prácticas mediante la promoción de un nuevo modelo de
convivencia social en donde se valore la diversidad social y se combata la desigualdad en todas sus formas.”(Sempol, 2014).
Ante esta afirmación de Diego Sempol previa y pronosticadora del debate en el que nos centramos es necesario escuchar la
voz de quienes fueron las principales perjudicadas, no porque se les haya impedido la participación sino por haber hecho de
sus derechos y de su cuerpo el campo de batalla (Bárbara Kruger mediante).
Para ello nos vamos a detener en los dichos durante este proceso de una de las mujeres trans que se presento al certamen. En
ella se reúnen una serie de condiciones que hacen que la reflexión sobre estos procesos, lleguen a espacios quizá no imaginados. Fabiana Güelmo, quien se postulo a reina de la llamadas en 2016 y 2017 es una mujer trans que reúne en si gran parte
de las causas de discriminación que puede haber en Uruguay. Es una afrodescendiente, disidente de la heteronormatividad, y
tiene un origen humilde. Esto hace que para entender parte de sus declaraciones y posiciones publicas; que son sobre las que
nos detendremos, deban ser miradas desde la perspectiva de la interseccionalidad entendida como “La interseccionalidad es
una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades
y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio. […] Como consecuencia de sus múltiples
identidades, algunas mujeres se ven empujadas a los márgenes y experimentan profundas discriminaciones, mientras que
otras se benefician de posiciones más privilegiadas. El análisis interseccional nos ayuda a visualizar cómo convergen distintos
tipos de discriminación: en términos de intersección o de superposición de identidades. Más aun, nos ayuda a entender y a
establecer el impacto de dicha convergencia en situaciones de oportunidades y acceso a derechos, y a ver como las políticas,
los programas, los servicios y las leyes que inciden sobre un aspecto de nuestras vidas están inexorablemente vinculadas a
los demás.” (Alison Symington, 2004).
Consultada sobre su experiencia en el concurso ella manifestó “…que, a pesar de que por su condición de trans sabía que era
“más difícil” ganar en una categoría de las más “tradicionales” del carnaval, algo que no ocurre en la de Escuelas de Samba,
estaba dispuesta a “dar lo máximo” y aspiraba a ganar. En cuanto al grupo, destacó que fue “bastante lindo” y que todas se
llevaban bien. Agregó que se lleva “una amiga”, que es xxxxx, del Municipio E, quien había competido con su hermana en otros
años, “pero ahora la relación se afianzó más profundamente”.
Más allá de aceptar que hay gente que puede compartir el cambio de reglamento y otra que no, Güelmo lamentó haber “escuchado y soportado” las declaraciones del presidente de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares
de Uruguay (DAECPU), Enrique Espert, que “respeta pero no comparte”, porque “se pasó de los límites” con las mujeres trans,
que “antes que nada son personas”. La concursante consideró una “falta de respeto” los dichos de Espert, desde el uso del
término “bufarrón” hasta la afirmación de que las trans son hombres, agregó que por los términos que usó fue “muy despectivo
y muy hiriente”, y lamentó que su familia haya tenido que escucharlo. “Tienen que entender que hubo cambios, quieren sacar
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a la mujer como objeto, y hasta el año pasado [el certamen] era eso. Por eso se modificó y podemos concursar nosotras, que
somos mujeres, psicológica y espiritualmente. No necesito tener vagina para ser mujer, yo puedo ser más mujer que muchas.
Eso también va en la educación que le hayan brindado, en la formación. No puedo discutir con una persona que tiene mucha
ignorancia en el tema”, añadió.” (la diaria, 19 de enero 2016).
En las declaraciones de Güelmo se traslucen algunos conceptos teóricos que es necesario revisitar: “…que, a pesar de que por
su condición de trans sabía que era “más difícil” ganar en una categoría de las más “tradicionales” sabe que hay sobre ella y
sobre su condición de genero una mirada que implica una sobre exigencia para llegar a los mismos lugares.
Rompe además con el terror del “monstruo” en tanto prodigio o suceso sobrenatural. Expresa con claridad lo que la normativa
no logra hacer comprender, la posibilidad de la convivencia “En cuanto al grupo, destacó que fue “bastante lindo” y que todas
se llevaban bien. Agregó que se lleva “una amiga”, que es XXXX, del Municipio X, quien había competido con su hermana en
otros años, “pero ahora la relación se afianzó más profundamente”.
Pero también muestra como estos cuerpos son atravesados por los ataques de otros grupos, la utilización de términos despectivos o el desconocimiento del genero asumido. Señala como muchos la necesidad de un cambio a través de la educación
sin meterse en cuestiones tales como el poder o la sesión simbólica del mismo al aceptar estos cambios.
En su participación en el programa “Esta boca es mía” transmitido por canal 12 ella manifiesta como, frente a un imaginario
que asume ciertas libertades para todos los ciudadanos y ciudadanas, a ella por su condición de mujer trans se le impide: “ …
es mentira lo que dijeron de que antes se podía anotar [una mujer trans en el certamen]. A mi me dijeron que no […] me dijeron
no, se miraron [los funcionarios] como diciendo, estas loca”.
La lucha de los colectivos trans en particular, es necesariamente y entre otros aspectos, una lucha por ocupar espacios dentro
de la visualidad. Salir de esos espacios de sombra para ocupar valga la metáfora el escenario, ya no solo de la lucha política
sino de una política de la visualización. Hacerse presente en el imaginario no solo como diría Butler el espacio de abyección
sino el de la ciudadanía. Encontrar el camino para que los demás al verla encuentren el signo que corresponde para desentrañarla. Sin que medien el temor o el rechazo. Ser vista sin temor, ser sin que lo siguiente sea una agresión.
Fabiana no gano el certamen en la edición de 2016, ni en la de 2017, pero logro que ya en ese año no se tratara de un fenómeno
su participación ni de ninguna otra chica trans. Como ella recuerda, su hermana una mujer cis ya paso por el certamen ganando
alguno de los premios, así como la pasión por el carnaval de su familia (siendo un caso singular de mujer trans que no sufrió
expulsión por parte de su familia) la lleva a impulsar su sueño. Con las marcas que va dejando el camino, con los apoyos y los
insultos, pero desde el espacio que ella logro para si, el de ser una mujer.
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RESUMO
O presente texto almeja ampliar a discussão acerca da pesquisa sobre arte e cultura popular no Brasil considerando um alargamento do campo e de perspectiva conceitual adotando o termo “visualidades populares”. As autoras assumem o interesse
e vinculação com o tema e propõem uma revisitação da produção a partir do inquirimento da forma como produtores e sua
produção se entram em um circuito específico constituído de espaços culturais, museus, feiras e mostras, além das publicações e estratégias expositivas em torno do tema. Especificamente o texto propõe viragens na estética popular, ou seja, das
transformações nos modos de conceber as visualidades populares na perspectiva dos estudos da cultura visual.
Palavras-chave: Visualidades Populares, Viragens Estéticas, Cultura visual.

As autoras desse texto foram durante um período (2012-2016) orientadora/orientanda no programa de Pós-Graduação em
Arte e Cultura Visual da Faculdades de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Ambas são professoras de instituições
públicas de ensino superior no Brasil e interessadas na pesquisa sobre visualidades populares, fruto de envolvimentos, investigações e memórias incrustadas nas vivências com os fazeres e os pensares de pessoas que vivem nas cidades, em seus
entornos ou no campo, geralmente sem desfrutar dos bens aproveitados por outros profissionais, que, como eles/as, lidam
com imagens e sentidos enquanto produtores/as de bens culturais. Na trajetória de pesquisa da então orientanda podemos
ressaltar
“[…] a pesquisa foi adquirindo o formato de uma tese de doutorado, ora em desenvolvimento. Constituindo-se de uma abordagem qualitativa de natureza narrativa, o trabalho trata da arte e ofício da ceramista Maria José Frazão Costa, ou Maria do
Pote, moradora do povoado do Periá, situado no interior do Maranhão. É necessário ressaltar, a título de justificativa, que a
minha colaboradora de pesquisa é considerada como mestre griô pelo programa Mais Cultura do MINC, como líder comunitária
reconhecida pelos seus pares, no Periá, ao passo que, na ótica dos pesquisadores e das instituições vinculadas ao âmbito da
cultura, ela é tida como uma legítima representante da cerâmica popular maranhense”. (Soares, 2016)
O texto dessa comunicação explora ideias alusivas a processos de pesquisas ambientadas numa linha investigativa que se
volta para as culturas da imagem e processos de mediação, fundamentando-se numa abordagem contemporânea sobre tal
temática. Visando suplantar uma perspectiva tradicional da história da arte, pensamos as produções culturais enquanto feitos
de indivíduos e sociedades em seu jogo de relações e lutas, e não de forma segmentada ou dualista, ou seja, contrapondo o
erudito ao popular, a arte ao artesanato etc. Ao contrário, na tentativa de ouvir e dialogar com vozes de pessoas cujas formas
culturais, artefatos e meios são esquecidos ou romantizados no registro oficial, nossa proposta visa o estudo das viragens na
estética popular, ou seja, das formas moventes do imaginário que se propõem a uma revisitação do Brasil, tomando como base
nossas próprias experiências enquanto pesquisadoras envolvidas com esse fenômeno, portanto com seu estudo (Guimarães,
2006; Guimarães et al, 2001; Soares, 2012).
“A expressão “visualidades populares” indica opções conceituais em lidar com expressões culturais que a princípio podem vir
de contextos subalternos, periféricos, marginais, não oficiais, etc., mas que também não podem ser colocadas numa redoma
salvas de contaminações/apropriações de diferentes tipos de consumo cultural. Visualidades urbanas – grafites, cartazes,
anúncios, murais e outras visualidades fora de contextos urbanos ligados a manifestações de indústrias do viver como mobiliários, formas de decoração, de vestir, artesanato nas suas diversas formas de produção, os saberes e fazeres ligados às
estéticas dos cotidianos, questões de patrimônio, performance que compõem um amplo leque de possibilidades para nossos
estudos”. (Guimarães, 2014: 1).
Para ter-se como objeto de estudo a arte popular é conveniente reservar espaço para tratar das questões e relações de poder
que lhe são decorrentes, ao mesmo tempo em que lhe são determinantes, bem como de outros aspectos voltados para a
dimensão política e social do problema. O estudo das visualidades populares na perspectiva metafórica da viragem, assume
formas narrativas sobre viagens, encontros, percepções, modos de produção e de exposição, publicações e reconhecimentos
que tem corroborado na constituição do campo do popular no Brasil.
Compreendemos que a cultura popular não é fixa nem representativa de um patrimônio estanque, abrigando, isto sim, diásporas, estranhamentos, alteridades e reelaborações identitárias no cotidiano e nas tradições permanentemente redesenhadas.
Os objetos, as coisas, as referências culturais encontram-se assim desenraizados, já não pertencem a um só “lugar”. Vivemos
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hoje um momento de “desterritorialização”, no qual o espaço perde a sua especificidade física. Assim, termos no singular tais
como “cultura ocidental”, “ cultura brasileira”, cultura judaica e outros não se sustentariam diante do conjunto de mudanças
que afetam a vida dos habitantes do planeta. Isso também afeta as formas da tradição e promove ao mesmo tempo um sentimento de preocupação com esse suposto “desaparecimento”. Na contramão dessa percepção, Ortiz diz que as tradições de
reafirmam ou se reinterpretam. O autor afirma que “Vivemos hoje um momento de ´desterritorialização´, no qual o espaço
perde a sua especificidade física. Evidentemente, isso só é possível devido às conquistas tecnológicas. Telefone, fax, televisão,
computadores, aviões, etc., são tecnologias que encurtam as distâncias, transformando a própria noção de lugar”. (Ortiz, 1994)
Os movimentos de afirmação ou reinterpretação promovem deslocamentos e descolamentos conceituais de várias ordens os
quais não podem ser ignorados no processo de investigação das formas de produção, circulação e consumo (Canclini, 1988).
Nesse texto, tomamos a metáfora de viragem fotográfica, banho ou inversão, para a construção de narrativas nômades que
saiam em busca de pontes, de outros caminhos e de outras viagens, acompanhando as mutações que se pode observar no (s)
território (s) das visualidades populares.
O que altera o olhar sobre cada um desses lugares visitados é o cofo1 cheio de imagens que o observador guarda consigo,
repleto de referências armazenando memórias de artefatos e manifestações diversificadas, referentes a núcleos de criação
onde o trabalho coletivo funciona como uma espécie de cola social entre as pessoas.
Lima (2006: 83) realizou uma pesquisa de doutorado com artesãs da região do Candeal (Bahia). Nesta pesquisa ele menciona
a questão da organização do grupo de artesãos/ãs daquela localidade, onde famílias inteiras trabalham coletivamente, mesmo que na composição social do trabalho uma estruturação dividida por gênero atribua “às mulheres a confecção de louças,
ficando a cargo dos homens a produção de tijolos e telhas”. Refletindo sobre as relações sociais de acesso à matéria prima e
confecção dos objetos, o estudo de Lima trata da coleta e das relações estabelecidas com os donos das terras, das questões
tecnológicas referentes à modelagem e queima, detendo-se na pintura dos objetos com o tauá (barro vermelho em tupi), elemento que caracteriza a louça daquela paragem.
Há diversas publicações tratando sobre essa diversidade cultural que miscigena traços indígenas, africanos, europeus, asiáticos e de outros povos, revelando assim as especificidades identitárias que integram o território nacional. Dentre muitas publicações podemos citar Noivas da Seca: Cerâmica popular do Vale do Jequitinhonha, (2008); O Reinado da Lua (2011) Pequeno
Dicionário da Arte do Povo Brasileiro (2005), Tempos de Grossura (1994), Arte popular. Mostra do Redescobrimento (2000) e
todas as edições do catálogo Bienal Naifs do Brasil (1986 a 2016).
Esse rico demonstrativo de legados postos às vistas pelos produtores/artistas das diversas regiões brasileiras, reporta-se
a uma natureza exógena que se traduz na vontade de conhecimento do outro, no primado da valorização das diferenças e
dos valores de inclusão cultural. Entretanto, mesmo flertando com a questão da tradição de maneira séria, as pesquisas
sobre arte popular, quase sempre, contaminam quem as lê de uma sensação estranha, ou melhor, de um certo sentimento
de tristeza, ao refletir sobre como alguns dos maiores artistas brasileiros podem viver daquela forma, de maneira tão rude
e sem amparo social?
A valorização da arte popular e de seus artistas ressaltando a criatividade de uma parte significativa de produção nacional tem
inspirado muitas mostras que exibem o cotidiano e o poder de imaginação de artesãos/artistas que vivem em lugares periféricos, distantes de galerias e museus. Essas mostras também revelam a existência de um circuito expositivo já legitimado para
essa produção do chamado “artista popular” cuja produção alcança um lugar simbólico relativo a uma identidade regional ou
nacional e enquanto tal, ganha inserção e mobilidade em espaços institucionalizados (museus, feiras, galerias, mostras, etc.) e
lugar em acervos de colecionadores. Discute-se para esta produção técnicas de expografia, de conservação e de restauração.
Organização de mostras demanda uma divulgação que gera escrita de textos de divulgação e de textos críticos produzindo
uma fortuna crítica sobre artistas populares e suas produções. Muitas vezes, encontramos nas publicações uma tendência de
comparação do estilo do artista “popular” com um ou outro artista da norma culta que apresenta em seu trabalho inovações
e rupturas estilísticas.
Focamos nesse texto nas propostas que pretendem espelhar a arte popular na visão de seus criadores, apresentando os núcleos produtivos sobre o acervo permanente do Museu Casa do Pontal. Este acervo revela importantes criadores na tentativa de
promover uma aproximação entre os/as produtores culturais e suas próprias obras. Tais fontes relatam histórias de heranças
culturais, de dificuldades econômicas, de limitações sociais, ausência de instrução básica, cenário no qual os/as artesãos
seguem fazendo a sua arte e assim refletindo sobre a realidade de um Brasil distante tanto dos excessos dos grandes centros
como das formalidades acadêmicas na produção de arte (Frota et al, 2007; Mascelani, 2011; Mazzilo, 2005). Esses relatos
abordam histórias de pessoas concretas, embora “as imagens e suas memórias ecoam em algum lugar da gente. Afinal, somos
todos feitos do mesmo barro” (Name e Yassuda, 2008).
A exposição e o acervo mencionado nesse trabalho têm se preocupado com os/as produtores oriundos de locais os mais diversos, sintetizando a coleção do Museu Casa do Pontal, formada ao longo de cinquenta anos de trabalho pelo colecionador francês
Jaques Van de Beuque que veio para o Brasil no cansado de uma Europa triste pós a segunda guerra mundial. Desde sua chegada
apaixona-se pelos objetos feitos pelas pessoas simples do povo. Começa então a viajar e adquirir obras, visita vilas e povoados,

1. Cofo: espécie de balaio, cesto de carregar objetos tramado em palha, muito comum no interior do nordeste brasileiro.
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entrevista artistas e deixa-se cativar por suas vidas. Desenvolve com alguns artistas longas amizades. Ao cabo de quarenta anos
constitui o mais consistente acervo da arte popular produzida na última metade do século XX.
Em Pernambuco, encanta-se com os bonequinhos de barro e outras criações populares, feitas por artistas e artesãos locais.
Adquire algumas obras e, a partir de então, não cessa jamais de comprá-las, vindo a formar pouco a pouco uma grande coleção.
Como anotado pela antropóloga Ângela Mascelani (2011) curadora da exposição “O Brasil na Arte Popular – Acervo Museu
Casa do Pontal” realizada em 2014 no Sesc Belenzinho cidade de São Paulo “Atraíam-no, sobretudo, a vivacidade, as cores e
formas de pequenas obras que encontrava. Na época em que inicia a coleção, os objetos criados pelas pessoas simples, do
povo, eram vistos como documentos e objetos etnográficos. Alguns artistas e intelectuais propunham, ainda que timidamente,
outro gênero de aproximação com o objeto popular, diferente daquele empreendido então pelos folcloristas, que geralmente
o tomavam apenas como objeto-testemunho de uma tradição ou de uma prática de vida”. Esta exposição reuniu cerca de 400
obras, de 51 artistas de 12 estados brasileiros, presentes no Museu Casa do Pontal, espaço que abriga a maior coleção do
gênero no país. A curadora enfatiza que Jacques entendia essa produção como arte:
“Independentemente de quem faz, das circunstancias em que é feito, só comprei peças que me impactaram como obras de
arte. Jamais cedi a razões ideológicas. Usei meu gosto pessoal. Na maioria das vezes, não posso dizer porque esta peça é
melhor do que aquela. Apenas sei que uma me fala mais do que a outra. A peça fala por si. Nem sempre um mesmo artista
produz coisas instigantes o tempo todo. Há um conjunto de elementos que os críticos de arte nomeiam e que eu apenas sinto.
Tem a ver com harmonia, com ironia, com um algo mais provocativo que faz uma peça tornar-se única”. (Van de Beuque apud
Aguilar: 2000).
Sua admiração e encantamento pela cultura popular brasileira e sua potência criadora inspiraram a seguinte constatação de
escritor português José Saramago: “O que se reuniu é inimaginável! Esse homem que fez essa coleção não era com certeza
um turista, era um viajante, aquele que viaja para querer saber, para querer ver” (fragmento extraído do catálogo da mostra
O Brasil na Arte Popular). Essa passagem lembra o critério adotado por outros viajantes, como Mário de Andrade, na década
de 20, que garimpou um diversificado acervo de arte popular, até então desconhecido, como forma de difundir manifestações
autênticas da cultura nacional. Em 1938, em plena ditadura do Estado Novo, Mário de Andrade organiza a Missão de Pesquisas
Folclóricas, patrocinada pelo Departamento de Cultura do Município de São Paulo, que percorreu estados do Norte e Nordeste.
Tinham um objetivo urgente: fazer registros científicos do folclore municipal antes que o rádio – o grande veículo de massas
de então – deturpasse as raízes culturais brasileiras mais genuínas. Basicamente, o circuito instalado no Brasil que dá visibilidade à produção popular é fruto desse sentimento de desaparecimento nosso modernismo que continuaram presentes na
segunda metade do século XX.
“Essas preocupações continuam presentes no teor das políticas culturais do Estado desde as décadas de 70 e 80. De uma maneira geral, vemos que noções de autenticidade, “espírito do povo”, a não relação com o mercado, o isolamento da produção em
pequenas comunidades, ainda são características usadas para referir-se à arte popular. Estas características revelam vínculos
com a formação de um pensamento da Missão Folclórica Brasileira, bem como com um campo anterior da discussão sobre
cultura popular. No Brasil estes agentes tiveram um papel decisivo na institucionalização de espaços como museus e mostras
de arte popular”. (Guimarães, 2015: 4).
Outra característica desses acervos permanentes ou mostras temporárias se traduz na maneira didática com que contextualizam as peças e narrativas, aproximando o público dos/as produtores culturais, de seus ritos e festas. Assim, as propostas de
curadoria não pretendem traçar apenas um único caminho a percorrer, dando ao público a possibilidade de escolher a direção
a seguir, definindo ilhas temáticas sutilmente interligadas. Nessa configuração, grandes painéis fotográficos envolvem uma
atmosfera alusiva ao tempo e espaço que se cruzam, levando o público a construir noções estranhadas sobre os espaços
conceituais conquistados e fixados por aquela (s) forma (s) de arte.
No caso da exposição O Brasil na Arte Popular do Museu Casa do Pontal, por exemplo, há um espaço reservado para o ciclo
da vida, contendo obras que celebram o nascimento, as brincadeiras de crianças; num outro segmento o visitante encontra a
arte erótica e a de tradição cômica, além das festas populares, como o carnaval carioca de Adalton Fernandes Lopes, o bumba-meu-boi dos mestres maranhenses Nhozin e Abel, e ainda o maracatu, as cavalhadas, a folia de reis, o calango, o pau de
fitas, o cavalo marinho, o pau de fitas etc., mostrando muitos artistas e imagens em sintonia com seus contextos existenciais.
Objetivando justificar a discussão sobre as artes e as visualidades populares na perspectiva expositiva da curadoria, o texto
oficial informa sua posição nos fragmentos a seguir:
“Longe de qualificar um estilo de arte, a noção de arte popular tem sido usada historicamente para assinalar a origem social
de seus autores e nos remete a um conjunto de valores indicativo de um modo de ser nativo; de criar e transformar a partir do
que tem em torno; de iluminar os valores da nacionalidade, sintetizando aspectos do pensamento coletivo. Daí sua importância
política e função estratégica, cuja principal contribuição é fazer ver que, fora dos meios letrados, havia e há outras expressões
de caráter artístico. Nesse sentido, é salutar lembrar que são todos criadores e que, independentemente da maneira como são
conhecidos e chamados – artistas periféricos, populares, ingênuos, naives -, é por meio da sensibilidade e da capacidade de
inventar e concretizar pensamentos em obras que eles passam a pertencer a um mundo de arte. Reconhecer em uma obra qualidades que a faça ser vista como arte é sempre resultado de uma colaboração, informada pelo tempo histórico e pelas ideias
correntes. Quanto mais distante dos sistemas hegemônicos esse mundo de arte se encontre, mais podem variar as maneiras
como são classificadas as produções a ele associadas. Como na vida e na cultura, também na arte nada é estático. Criações,
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invenções, novos caminhos são estabelecidos a partir de antigas trilhas, da escolha de atalhos, das trocas e diálogos que os
contatos tornam possíveis”. (Catálogo da mostra O Brasil na Arte Popular, 2011:1)
Sem tomar o exemplo acima como explicação válida para uma espécie de totalidade nunca completada, pensando-se em
termos de representatividade sobre o está sendo feito nos espaços expositivos brasileiros, os projetos de design das mostras
geralmente se constituem em tentativas de tornar a arte popular mais conhecida, evitando a banalização da recepção ao valorizar a singularidade das obras e a grandeza do universo criativo implicado nas peças.
Neste sentido, o deslocamento na maneira de olhar sobre tal produção inclui a compreensão da complexidade de um campo
onde atuam muitos/as pesquisadores, portadores das culturas as mais diversas, bem como de produtores/as de obras que
atendem a critérios estéticos e práticas aprendidas nas comunidades tradicionais. Nesse ambiente, os estímulos visuais que
utilizam – estéticos, formais, imagéticos – concorrem sutilmente para uma aproximação da proposta expositiva junto ao visitante e deste com o universo da arte popular brasileira.
Contudo, a leitura crítica desse fenômeno recente exige desdobramentos, ou melhor, necessita de uma discussão que transcenda à dimensão técnica e estética sobre o material em si, e que questione categorias como identidade e representatividade, crítica e estética, incluindo a noção de valor. Afinal, o que de fato poderia caracterizar as representações populares que
buscam desesconder um Brasil profundo e que ainda hoje se ressente de uma equidade na comunicação entre suas regiões?
Finalmente, considerando que o discurso sobre a memória de tempo passado, sobre o reconhecimento dos rastros e das políticas de valorização da cultura popular exige o deslocamento do centro tradicional de debates, é inevitável refletir sobre suas
repercussões tanto no campo artístico e estético, como no cultural, social e político.
Consideramos que para analisar este feixe temático há de ser cultivado o saber da experiência, tal como aconselha Larrosa
Bondia (2012), implicando em indagações, tais como: quem fez a curadoria de determinada exposição; quem escreveu o catálogo e compôs o material educativo? Que concepção de arte popular consubstancia tais materiais? Trata-se de acervo público
ou particular? Qual o lugar e o valor da fala dos artistas? Quem colecionou e como se deu a construção do acervo? Quais suas
relações com o pensamento acadêmico? Qual a sua função em termos de mediação? Como são expostas e quais informações
são deveras relevantes? Qual o valor estético do acervo para o colecionador?
Essas considerações vêm se tornando múltiplas e não menos complexas no decorrer do processo de pesquisas sobre visualidades populares na perspectiva da cultura visual. Os conceitos sobre tais temas implicam numa tomada de posição precisa,
levando em conta muitas áreas de saber, seja na dimensão teórica quanto das metodologias investigativas. Por exemplo, a
discussão centrada no primitivo, ingênuo e marginal – termos usualmente ligados à arte popular – colabora para a manutenção da situação de exclusão e violência simbólica que foi historicamente construída no senso comum, com nítidos reflexos em
segmentos do pensamento acadêmico. E, se a princípio essas palavras apresentam-se como inocentes, na realidade escondem formas de opressão e colonização que atrelam a noção do popular a um caráter de marginalidade periférica (Guimarães,
2006, Ricupero, 2011).
Entretanto, apesar dos problemas que podem ser detectados no conjunto do material até aqui descrito – como a incapacidade
de abarcar o fenômeno de uma maneira mais consistente, além de alguma dificuldade em analisar questões complexas com
a devida profundidade –, observamos que as estratégias adotadas atualmente buscam aproximarem-se do contexto dos/as
produtores culturais, mesmo fragmentando detalhes sobre o seu cotidiano, olhares e falas, o que dificulta a compreensão das
visualidades populares como um campo de estudo no qual os aparatos educacionais e as instituições tem um papel a cumprir.
Neste sentido, entendemos que essas imagens reclamam da ausência de uma discussão sobre a noção de identidade, ou seja,
sobre o que de fato poderia caracterizar o Brasil através das suas representações populares, dando atenção para cada região.
Discutindo a memória de um tempo passado, reconhecendo pistas e rastros que superam a busca da cultura nacional, entretanto sem condicionar a escavação na noção de autenticidade de suas raízes etc., esse debate poderia alimentar capilaridades
conceituais e nominativas, facilitando, assim, a compreensão sobre as modificação, atualização e renovação das manifestações da arte, ou seja, sobre a questão das viragens estéticas no tempo presente.
A leitura do mundo não se retém apenas na apreciação crítica de textos ou discursos, pois esses produtos culturais podem
explicar fatos, fenômenos e vivências, embora se instaurem enquanto formas de aproximação da realidade, na tentativa de
interagir com muitas outras opções vinculadas ao conhecimento sistematizado, como à experiencia individual. Neste sentido, não basta visitar uma exposição, ler um livro ou visitar um site para dar conta da rede de relações estabelecidas naquela
determinada forma de arte que fora exibida em algum lugar determinado, tornando-se necessário conhecer o contexto para
melhor compreender os processos de produção, as formas de mediação e as maneiras como se processam as aprendizagens.
Nas palavras de Mirzoeff (2004: 4) a “cultura visual é uma tática, é uma estrutura interpretativa fluida, centrada na compreensão da resposta aos meios de comunicação visual tanto de indivíduos como de grupos. Sua definição é a partir de questões
que são colocadas e de questões que visa fomentar”. Assim as investigações sobre visualidades populares podem levar a
investigações metodológicas, estéticas, artísticas e culturais com base do “estudo da estrutura social da experiência visual”
(Hernández, 2007: 21), onde significados são criados e debatidos. A noção de visualidade é central para o estudo da cultura visual. Enquanto o termo visual faz referência ao processo fisiológico de percepção da luz e sua posterior tradução em imagens
pelo cérebro, a concepção de visualidades se refere às relações sociais que alteram a produção de sentidos em torno daquilo
que observamos inclusive condicionando ou alterando o modo como percebemos ou deixamos de perceber algo.
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No processo técnico da fotografia analógica a viragem consiste na modificação da imagem através de um processo químico, e
se destina não somente à obtenção de efeitos estéticos, tendo também uma importante função importante no processo de preservação da imagem. Constitui-se, portanto, num banho e tem função purgativa. A utilização dessa imagem literária enquanto
metáfora propícia à discussão das questões que tanto afligem a literatura sobre cultura popular na contemporaneidade – tais
como: centro versus periferia; patrimônio e autenticidade; forma artística e artefato inestético; mestiçagem e vinculação híbrida; artefato subordinado a sua função, dentre outras –, conforme tratam os estudiosos desse campo, diz respeito a uma nova
configuração da cultura popular, na qual não existe um substrato autêntico, autônomo e isolado de cultura.
Finalizando nossas considerações sobre as artes populares, acreditamos que para construir um olhar revisitado torna-se necessário descentrar o estatuto ontológico da arte, e para tanto o conceito de viragem pode inspirar uma discussão contundente
a respeito do tema, construindo noções estéticas, culturais e políticas menos românticas e mais problematizadoras para o
estudo das visualidades populares.
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LA METÁFORA DE LA HABITABILIDAD VIRTUAL: AMBIENTES
VIRTUALES INTERACTIVOS COMO ESPACIOS HABITABLES
Andrea González Aguilar
RESUMEN
Las metáforas en la interfaz se han empleado para comunicar conceptos abstractos de una forma familiar y accesible para los
usuarios. Su uso en el diseño de la interfaz ha ayudado tanto a diseñadores a construir programas que puedan ser usados por
diversas comunidades de usuarios, como a usuarios a sentirse cómodos durante su recorrido en la interfaz. En este sentido,
las metáforas mejoran la interacción y la satisfacción del usuario, logrando interfaces más amigables y flexibles, pero, sobre
todo, más cómodas e intuitivas.
Desde el punto de vista de la interfaz como metáfora de apropiación tecnológica de dispositivos, se plantea descubrir la manera en que las personas “habitan” este espacio tecnológico por medio de la relación entre la interfaz digital y sus usuarios,
iniciando así la reflexión acerca de la caracterización de los ambientes virtuales que, a pesar de los elementos de convergencia
que tienen con los físicos, existen otros particulares de estos sitios que surgen como nuevas categorías relacionadas de forma
directa con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Palabras clave: Metáfora, habitabilidad, interfaz, lingüística cognitiva, ambientes virtuales.
1. INTRODUCCIÓN
Las metáforas en la interfaz se han empleado para comunicar conceptos abstractos de una forma familiar y accesible para los
usuarios. Su uso en el diseño de la interfaz ha ayudado tanto a diseñadores a construir programas que puedan ser usados por
diversas comunidades de usuarios, como a usuarios a sentirse cómodos durante su recorrido en la interfaz. En este sentido,
las metáforas mejoran la interacción y la satisfacción del usuario, logrando interfaces más amigables y flexibles, pero, sobre
todo, más cómodas e intuitivas.
Con el término interfaz nos referimos al espacio producido entre el ser humano y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Entendemos así, que “la interfaz constituye una estrategia de comunicación que pretende facilitar la relación
entre el usuario y la tecnología” (Bustamante, 2014). Y se constituye también como una “superficie de contacto” (Laurel, 1990)
entre dos seres diferentes (El ser humano y la máquina)” (Bustamante, 2014).
Desde el punto de vista de la interfaz como metáfora de apropiación tecnológica de dispositivos, se plantea descubrir la manera en que las personas “habitan” este espacio tecnológico por medio de la relación entre la interfaz digital y sus usuarios,
iniciando así la reflexión acerca de la caracterización de los ambientes virtuales que, a pesar de los elementos de convergencia
que tienen con los físicos, existen otros particulares de estos sitios que surgen como nuevas categorías relacionadas de forma
directa con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En el caso específico del Internet es por medio de las metáforas que percibimos, pensamos o actuamos dentro de la virtualidad, organizándola siempre con base en nuestra vivencia previa en el mundo real. El concepto de metáfora aparece como un
conocimiento general que permite a cada individuo acceder a dicha relación que el objeto de cognición tiene con la interfaz,
como instrumento no sólo lingüístico, sino cognitivo, pues es a partir de las metáforas que conceptualizamos toda experiencia
(Lakoff, 1986).
Dentro de dicha experiencia, surgen también las imágenes esquema como representaciones abstractas de patrones recurrentes que contienen nuestro carácter corpóreo (Johnson), pues, aunque parezca que abandonamos nuestro cuerpo al adentrarnos en la interfaz, su carácter corpóreo permanece en el lenguaje y es reflejado mediante el uso del vocabulario y las reglas
de morfología, sintaxis, semántica y pragmática. Dicho de otra manera, nuestras interacciones dinámicas corporales que
estructuran nuestra forma de comunicarnos con la interfaz se representan a través de imágenes esquema y sus extensiones
metafóricas.
El problema que se plantea es conocer cómo los usuarios estructuran las metáforas conceptuales de habitabilidad virtual, a
través de las imágenes esquema y sus expresiones metafóricas, pues el diseñador haciendo su trabajo sobre conceptos y también disciplinas que amplían su marco habitual de estudio ya no sólo a los objetos, sino a desarrollos que incluyan también el
ambiente y que permitan diseñar espacios fundamentados en la manipulación del material físico (Bonsiepe, 1999: 61), puede
llevar al diseño digital a partir de la apropiación de las tecnologías y del uso de las mismas hacia el diseño de espacios habitables interactivos o espacios audiovisuales envolventes (Valencia, 2006: 1), mostrando así, como el concepto de habitabilidad
ha cambiado desde la aparición del Internet trayendo consigo una transferencia entre los ambientes físicos y los emergentes
ambientes virtuales.
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Asimismo, este trabajo aborda la línea de investigación ya antes descrita por varios autores donde se propone a las imágenes
esquema como un lenguaje de diseño de la interfaz de usuario. Se pretende contribuir a la construcción de teorías pues sólo
mediante ellas podríamos transferir estos hallazgos al campo de diseño de la interfaz de usuario.
El presente documento se presenta en dos sentidos, primero se desarrollará la concepción del Internet como espacio habitable
para después abordar la teoría de la metáfora de donde esta investigación parte.
2. LA HABITABILIDAD
La habitabilidad es un concepto que se desprende de la Arquitectura. La Real Academia de la Lengua define a la palabra habitabilidad, como la “cualidad de lo habitable, y en particular la que, con arreglo a determinadas normas legales, tiene un local o
una vivienda”. La palabra Habitar deriva del latín habitare que significa “ocupar un lugar”, “vivir en él”.
A su vez “Heidegger plantea que no puede disociarse al hombre del ambiente y que el habitar es la propiedad esencial de la
existencia, ya que subraya el carácter existencial del ambiente humano, cuya calidad, disposición y orden, expresan al sujeto
que lo experimenta y que habita en él” (Schulz: 18). Es por esto que podemos decir que la habitabilidad es una cualidad inherente al hombre que lo acompaña desde de su origen mismo. Respecto al ambiente, el comportamiento humano de habitar es
el ambiente mismo en el que la condición humana interviene en la construcción de la identidad individual y colectiva.
La habitabilidad “es una cualidad que todos los ambientes naturales o artificiales tienen, con distintos matices, aunque con una
importante diferencia, los naturales pueden o no ser habitados, pero los arquitectónicos sin excepciones para serlo, necesitan
serlo” (Ramírez, 2002). Esto quiere decir que cualquier ambiente que se construye, necesariamente atiende a las consideraciones de la habitabilidad.
Aunque en términos más generales, el concepto de habitabilidad se ha utilizado en el ámbito del estudio de los ecosistemas y
de los planetas como el conjunto de condiciones que hacen posible la vida se ha concretado como las condiciones de equipamiento, confort y seguridad necesarios para el desarrollo de las actividades humanas (Herrera, 2010).
A través del estudio del confort la arquitectura ha podido definir los requisitos de habitabilidad de una vivienda o un local a través de las normas legales, exigiendo condiciones acústicas, térmicas y lumínicas, así como de salubridad. Cabe mencionar que
gracias a los estudios acerca del confort y a estas energías bioclimáticas que lo afectan, se han podido definir los parámetros
y factores que lo componen, dichos parámetros de confort son tanto ambientales -entendidos como la temperatura del aire,
temperatura de radiación, movimiento del aire y la humedad- como arquitectónicos -las características de las edificaciones y
la adaptabilidad del ambiente, el contacto visual y auditivo que le permiten a sus ocupantes- y a su vez, los factores de confort
que son propios de los individuos y varían según sus características biológicas, fisiológicas, sociológicas o psicológicas. Sin
embargo, a pesar de que la habitabilidad está dedicada a asegurar las condiciones de salud y confort en los edificios, las características que puedan componerla dependen también de numerosos factores y disciplinas. Como punto de partida se plantea
que el espacio no necesariamente tiene que ser físico, el espacio también puede ser virtual.
De manera general, el concepto de espacio hace referencia al espacio físico. Podemos definirlo como todo lo que nos rodea
o como un lugar en donde además de encontrarse los objetos y los eventos, se constituyen entornos que se caracterizan por
dimensiones temporales y espaciales determinadas.
En opuesto al espacio físico se encuentra el espacio virtual como espacio simulado en un ambiente tecnológico mediado
por las TIC. Haciendo referencia a la sociedad del conocimiento, esta sociedad, como cualquier otra, requiere de un espacio
y un tiempo para desarrollarse. En esta investigación nos centraremos en el espacio tecnológico, en “ese ambiente donde se
encuentran ubicadas las tecnologías que rodean la vida cotidiana, que nos conectan a un nuevo espacio social en el cual establecemos diversas interacciones (Echeverría, 2001)” (Bustamante, 2014).
En este punto aparece la interfaz como un espacio de comunicación y de interacción. Para que el ser humano se comunique y
utilice el mundo virtual, siempre se necesitará una interfaz; un espacio de comunicación para interactuar. Es por esto que, “Al
hablar del ambiente virtual es inevitable la referencia a la interfaz, ya que el ambiente virtual en tanto potencia latente” (Lévy,
1998), se actualiza en la interfaz. En este ambiente, se concibe a la interfaz no como un objeto sino un ambiente que articula la
interacción entre el cuerpo humano, la herramienta y el objeto de la acción (Bonsiepe, 1999)” (Tosello 2012: 48). El diseño en
este ambiente es imprescindible para poder comunicar a los usuarios de forma eficaz la información.
Desde el punto de vista de las ciencias de la computación, la interfaz de usuario es el vínculo entre el usuario y el sistema
computacional. Una interfaz es un conjunto de comandos o menús a través de los cuales el usuario se comunica con el
sistema. Se considera que la interfaz es una de las partes más relevantes de cualquier sistema interactivo ya que determina la posibilidad que tiene el usuario de hacer que el sistema haga lo que éste desea. La interfaz representa, de esta
forma, el punto de encuentro entre el usuario y la computadora y es en esta interacción donde el usuario juzga la utilidad
de la misma (Romero).
En definitiva, la interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una computadora, y comprende
todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo (Romero). Es el espacio donde el diseño formaliza el lenguaje para fa1000
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cilitar el uso, siendo el propio lenguaje la materia prima (señales, textos, hipertextos, imágenes, esquemas, pictogramas, etc.),
todo ello se modela para que los artefactos digitales se puedan utilizar fácilmente posibilitando al usuario la comunicación e
identidad. “La interfaz, es por definición, el área de comunicación entre el hombre y la máquina” (Royo, 2006: 115). Se genera
entre el ser humano y un artefacto virtual (abstracto), o también entre un artefacto real (físico).
Así, la habitabilidad de un ambiente determinado, puede desarrollarse también con base en la metáfora de que la virtualidad
comparte características similares con el mundo físico, y a su vez, a las que no comparte. Los estudios sobre el Confort -factor
que determina a su vez la habitabilidad- no solamente se han orientado a conceptualizar el término mismo, sino que también
han formulado clasificaciones en función de las energías que lo afectan.
Las condiciones bioclimáticas del habitar se hacen objeto de aprendizaje y, por tanto, generan una necesidad de ambiente habitable. Los aspectos fisiológicos (térmicos, lumínicos y acústicos), los psicológicos, los culturales y estéticos se confunden e
interpretan en una sinfonía que no sólo se siente, no sólo se contempla, no sólo se sueña, sino que, todo a la vez, nos envuelve
y nos sumerge en algo tan sencillo, tan inmediato y simple como es el habitar un ambiente arquitectónico (López, 2010: 107).
Estos aspectos fueron clasificados como factores de confort y parámetros de confort en el ámbito arquitectónico.
Simancas de Yovane (2003), distingue a los factores de confort como aquellas condiciones propias de los usuarios que determinan su respuesta al ambiente. Son independientes de las condiciones exteriores y, más bien, se relacionan con las características biológicas, fisiológicas, sociológicas o psicológicas de los individuos. Subraya que, dentro de este grupo, los
más analizados, e incluso cuantificados, han sido los factores personales; tal vez, porque ha sido más fácil ver y cuantificar su
repercusión en el confort. De hecho, se han establecido algunas fórmulas y formas de medición que han ayudado a parametrizar estos factores con el objetivo de evaluar las condiciones de un lugar en función de las características del usuario y de las
actividades que lleva a cabo.
Por su parte, los socio-culturales, por ser factores más subjetivos, son más difíciles de medir y solamente permiten una evaluación cualitativa. En concreto, aunque existen estudios de tipo cognitivo que aseguran una marcada influencia de estos factores
en las sensaciones de confort, hasta hoy no se han elaborado parámetros que permitan observar la influencia de estos factores
en los requerimientos del confort. Se propone desde la teoría de la metáfora y la lingüística cognitiva, crear parámetros de
diseño. Esta teoría se expondrá a continuación.
3. LA METÁFORA
El sustantivo griego metáphora significa traslado o transferencia y está relacionado con el verbo metaphorein, que significa
transferir o llevar. Metáfora en griego, es un término polisémico, cuyo significado se ha restringido para denominar a un determinado fenómeno lingüístico que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita (Romero). Es una “aplicación de una palabra o una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota
literalmente, con el fin de sugerir una comparación con otro objeto o concepto y facilitar su comprensión” (Miralles, 2008).
La definición neutra de metáfora podría ser compartida por todo el mundo y su funcionamiento provoca los efectos siguientes:
uso frecuente en el lenguaje cotidiano; con presencia en el lenguaje de la ciencia aunque, muchas veces de forma solapada;
provee un potente mecanismo cognoscitivo y el hecho de que muchas metáforas terminan lexicalizándose y creando nuevos
significados sin necesidad de multiplicar los significantes. La metáfora es el mecanismo lingüístico más generalizado para
crear polisemias (Romero).
El estudio de la metáfora ha experimentado un salto respecto a su consideración retórica tradicional de ser únicamente una
causa del cambio semántico en la lengua a el desarrollo de las teorías cognitiva para las que la metáfora debe concebirse como
una de las formas de organización del pensamiento del ser humano (Fornes, 1998).
La metáfora es un fenómeno que atañe no sólo a la actividad lingüística, sino también a la forma en que los seres humanos
percibimos el mundo. Dos hechos pueden tenerse en cuenta para hacer esta afirmación: por una parte, el uso frecuente de
expresiones metafóricas en el lenguaje cotidiano y, por otra, la existencia de expresiones metafóricas idénticas o semejantes
en muchas lenguas. Todo ello es muestra de que las metáforas más comunes no son expresiones aisladas, sino conjuntos
organizados que reflejan nuestra concepción de la realidad (Fornes, 1998: 23).
Tradicionalmente, dos pensamientos básicos han dominado la cultura occidental. El Objetivismo que tuvo un enorme impulso con el surgimiento de la ciencia empírica y que se basa en la búsqueda de la verdad, y el Subjetivismo con la idea de
que cada individuo crea su propia verdad. Históricamente, la visión Objetivista ha visto siempre a la razón como abstracta
y sin cuerpo. Esta visión tradicional al no ser cuestionada jamás, llegó a considerarse en una verdad absoluta y no en una
teoría (Fornes, 1998).
En opuesto a la visión clásica, surge la ciencia cognitiva como una vía alterna y como un cambio de paradigma. Al ser un campo
relativamente nuevo que reúne de muchas disciplinas académicas lo que se conoce acerca del funcionamiento de la mente, se
propone conocer cómo es que los seres humanos pensamos y sobre todo, como razonamos (Fornes, 1998).
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Se define desde el punto de vista filosófico como una corriente de experiencialismo o de realismo experimental que se fundamenta en la idea de que la cognición humana constituye un sistema conceptual y que las estructuras que forman este sistema conceptual se basan en nuestras experiencias cotidianas, particularmente en las interacciones con otros hombres y con
nuestro ambiente físico y cultural (Bekaert, 2009: 12). La razón ahora tiene una base física. Aquí se introduce el concepto de
embodiment, que suele traducirse al español como el carácter corpóreo de la cognición y del lenguaje y que implica que nuestro
sistema conceptual se construye gracias a la percepción, el movimiento corporal y la experiencia física y social. Por embodiment la lingüística cognitiva entiende la posición central del cuerpo humano en nuestra cognición y, por consiguiente, en el
lenguaje humano, lo que se refleja ante todo en la conceptualización de conceptos abstractos, como las emociones. Dada la
universalidad del cuerpo humano, el carácter corpóreo del lenguaje explica igualmente ciertos paralelismos entre las lenguas,
aunque cabe interpretar esta premisa con prudencia (Bekaert, 2009: 16).
Desde un punto de vista funcional la metáfora está directamente implicada en el entendimiento conceptual y la formación del
razonamiento abstracto, al relacionar un campo conceptual de estructura no inteligible (idea o concepto desconocido) con
uno de estructura más concreta, cuya referencia resulta conocida para el individuo. De este modo, las ideas son transportadas
mediante un conducto en el discurso, con lo que la metáfora puede definirse como un vehículo altamente funcional en la formación de ideas y la transmisión de conocimientos (Romero, 2010).
El lenguaje constituye una de las capacidades cognitivas fundamentales del hombre, es por esto que tanto la cognición como
nuestro lenguaje se basan en nuestras experiencias cotidianas. La característica básica del lenguaje, la constituye su carácter
corpóreo, ya que todas estas propiedades se relacionan con nuestras experiencias corpóreas (Bekaert, 2009).
Debido a que existe una íntima relación entre la metáfora-lenguaje y la idea- comunicación es posible establecer que la
naturaleza funcional y genética de la metáfora se articula tanto en bases establecidas bajo patrones meramente mecanicistas, como en plataformas que toman en consideración factores biológicos inherentes al sujeto practicante, así como
en consideraciones sobre un aprendizaje estrechamente relacionados con una inmersión en un sistema socio-cultural.
(Miralles, 2008).
Una de las expresiones básicas de la lingüística cognitiva, la constituye la teoría de la metáfora, formalizada por primera vez en
la obra ya clásica Metaphors we live by (Lakoff & Johnson, 1980), cuya aparición aniquiló fundamentalmente las ideas tradicionales sobre la metáfora. Hasta ahora, la metáfora se consideraba tradicionalmente como un mero elemento de la lengua, como
una figura retórica de la que se sirve el poeta para enriquecer su obra. A esta idea, el cognitivismo se opuso fundamentalmente,
sugiriendo la omnipresencia de la metáfora en nuestra vida cotidiana. Así, basta un examen reducido de la lengua oral para
revelar la omnipresencia del lenguaje figurado en nuestro lenguaje cotidiano (Bekaert, 2009: 17).
Sin embargo, la teoría cognitiva de la metáfora no se limita a la mera observación de que el lenguaje está efectivamente lleno
de expresiones figuradas. En realidad, estima que las metáforas no constituyen casos aislados, sino que traducen conceptos
metafóricos. Dicho en otras palabras, considera que el sistema conceptual, del que se compone nuestra cognición, tiene una
naturaleza metafórica. El lenguaje siendo una capacidad cognitiva esencial, refleja el carácter fundamentalmente metafórico
de nuestra cognición, de modo que constituye para los cognitivistas una fuente de información importante en la construcción
de su teoría. Conviene introducir aquí la distinción terminológica fundamental entre metáforas conceptuales y expresiones
metafóricas. La metáfora conceptual, por un lado, constituye el esquema abstracto, presente en nuestra cognición, que agrupa
diferentes expresiones metafóricas, mientras que la expresión metafórica es el caso individual de una metáfora conceptual, o
sea la expresión lingüística (Bekaert, 2009:18).
Dentro de lo que Lakoff denomina entidades conceptuales “modelos cognitivos idealizados” se encuentran los marcos, las
metáforas, las metonimias y los esquemas de imagen. Ruiz de Mendoza (1996) ha señalado que existen dos dimensiones de
clasificación de los diferentes modelos cognitivos: por un lado, hay modelos operativos como la metáfora y la metonimia, y no
operativos, como los marcos y los esquemas de imágenes; por otro, hay modelos abstractos como los esquemas de imágenes
y no abstractos, como todos los demás, en el tratamiento convencional de la semántica cognitiva. La función de los modelos
abstractos es la de permitir una mayor aplicabilidad a la vez que disminuyen los esfuerzos de procesamiento.
Por ahora, nos centraremos en la metáfora cognitiva y las imágenes esquema.
1. La metáfora cognitiva
La metáfora nos permite conceptualizar conceptos abstractos en términos de conceptos más concretos (Bekaert, 2009: 19).
La metáfora se refleja en el lenguaje en el uso de expresiones de un dominio determinado para expresar conceptos que
corresponden a otro dominio, más abstracto. Cabe indicar que el dominio que presta sus conceptos a otro dominio, suele
llamarse el dominio origen, mientras que el dominio sobre el cual se superponen dichos conceptos, constituye el dominio
destino. En realidad, se opera aquí una proyección, ya que ciertas facetas del domino origen se proyectan en el dominio
destino (Bekaert, 2009: 19).
La metáfora se convierte en un recurso cognitiva básico de nuestro pensamiento que se refleja en nuestro lenguaje y en una de
las líneas principales de la Lingüística Cognitiva (Esqueda). De acuerdo con Bekaert, (2009) su filosofía general, el cognitivismo
sostiene que, en la creación de metáforas conceptuales, nos basamos en la experiencia natural, que proviene básicamente de
los factores siguientes:
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- Nuestro cuerpo (la percepción, la capacidad motora, la capacidad mental, etc.)
- Nuestra interacción con nuestro ambiente (el movimiento, el uso de un objeto, su función, el objetivo que tiene etc.)
- Nuestra interacción con otros elementos dentro de nuestra cultura (que se basa en convenciones sociales, políticas, económicas y religiosas)
Recapitulando, la definición atribuida a la metáfora dentro de la teoría de la metáfora cognitiva nos dice que algún concepto
vago (dominio destino) se describe en términos de otro concepto, más concreto (dominio origen). Sin embargo, resulta demasiado restringido afirmar que se conceptualiza siempre algún concepto abstracto en términos de otro concreto. Hemos
constatado que la metáfora relaciona, a veces, dos dominios concretos, de los que uno resulta muy familiar, porque pertenece al cuerpo humano y otro ya aparece menos en nuestra vida cotidiana (Bekaert, 2009: 20). Identificar los sistemas de
metáforas cognitiva que se expresan a través de expresiones lingüísticas metafóricas en el lenguaje cotidiano, nos permite
conocer cómo y desde dónde emergen: nuestras acciones, nuestras emociones, nuestras percepciones, etc. La teoría de
la metáfora se basa en que el significado es corporal y no intelectual. Es del cuerpo de donde emergen los conceptos, por
ello las metáforas nos explican los gestos, los movimientos corporales, las acciones que realizamos y las emociones que
sentimos (Esqueda).
2. Las imágenes esquema
Las imágenes esquema forman un patrón recurrente, una forma y una regularidad en o de las actividades de ordenamiento
de las experiencias. Estos patrones surgen como estructuras significativas principalmente a partir de nuestros movimientos
corporales en el espacio, nuestras manipulaciones de objetos y nuestras interacciones físicas (Johnson, 1987). Cada modelo
es una estructura compleja completa, una gestalt. Como dice Román Esqueda, las imágenes esquema, son imágenes mentales
reconstruidas por el cerebro desde cada uno de los sentidos. En la Teoría Neuronal del Lenguaje son consideradas un caso
de “cogs”, es decir unidades cognitivas que proveen estructura general a la observación sensorial motriz, a las acciones y a
la simulación, que pueden ser aprovechadas como parte de los mapeos metafóricos. Tienen tres aspectos importantes: son
una parte importante de lo que hace posible que nuestra experiencia corporal tenga significado para nosotros desde el subconsciente cognitivo; tienen una lógica interna en su estructura; las imágenes esquema se dan en un continuo “cuerpo-mente”
(Hampe, 2005: 23).
Retomando un ejemplo de Johnson, “ARRIBA y ABAJO” forman la base de un esquema gráfico que representa a las miles de
percepciones y actividades que suceden todos los días, tales como la percepción de un árbol, la imagen mental de subir las
escaleras, la medición de las alturas de los niños y hasta experimentar el nivel de agua que se encuentra en una tina. Así, las
imágenes esquema de ARRIBA y ABAJO son la estructura abstracta de todas estas experiencias y junto con otros esquemas
como de CONTENCIÓN y MULTIPLICIDAD, PROCESO y FUERZA y, OBJETO y SUSTANCIA conforman la base de una gran parte
del razonamiento humano (Hurtienne).
La transferencia semántica de que las imágenes esquemas se derivan de la interacción física con el mundo, a la forma de
pensar acerca de las entidades abstractas no físicos, se le llama extensión metafórica de las imágenes esquema. Por ejemplo,
experimentando el nivel de líquido ascendente en un contenedor cuando se añade más líquido forma la extensión metafórica
MÁS ES ARRIBA, MENOS ES ABAJO del esquema gráfico ARRIBA y ABAJO. Esta correlación de la cantidad y la verticalidad
posteriormente se generaliza a entidades abstractas no físicas como sumas de dinero, por ejemplo, en expresiones como “Los
alquileres están subiendo a los cielos”. Otras extensiones metafóricas de ARRIBA y ABAJO son: BUENO ES ARRIBA, MALO ES
ABAJO, (Llegamos a la cima el año pasado, pero hemos caído desde entonces), FELIZ ES ARRIBA, TRISTE ES ABAJO (Tengo el
ánimo arriba, ella ha tenido el ánimo por los suelos estos días); o STATUS ALTO ES ARRIBA, STATUS BAJO ES ABAJO (Él está
en la cima, ella está en el fondo de la jerarquía social) (Hurtienne).
Dentro de la interfaz, la metáfora puede ser vista como un recurso que al utilizarse correctamente puede lograr una adecuada
comunicación entre el usuario y la computadora. Su uso correcto permitiría una adecuada comunicación pues es por medio
de ella que se traduce el lenguaje complejo de la informática al lenguaje conocido por el usuario por medio de su experiencia
previa en el mundo (Romero). En el apartado siguiente se describirá este uso en el proceso de comunicación que tiene lugar
en la interfaz.
4. PERPECTIVA COMPUTACIONAL
Si la comunicación es un proceso que implica la generación de un código común para hacer posible el proceso de transmisión,
en el caso de la computación, si tanto el sistema como el usuario utilizan dos lenguajes diferentes, se requieren mecanismos
de codificación y decodificación de lenguajes para que sea un proceso exitoso (Romero: 367).
Así, pretendiendo establecer una adecuada comunicación entre ellos, aparece el uso de las metáforas en la interfaz para comunicar conceptos abstractos de una forma familiar y accesible para los usuarios, pues la metáfora se constituye como un
dispositivo cognitivo potente: “que modela la percepción, el pensamiento y las acciones cotidianas de las personas” (Scolari,
2004: 105). En el ámbito digital, las metáforas actualmente tienen un papel dominante en el diseño de las interfaces, pues
su uso ayuda a los desarrolladores a construir programas que puedan ser usados por comunidades de usuarios diversas. La
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metáfora aplicada deberá estar acorde al tipo de usuario destinatario lo cual significa que el lenguaje metafórico y el modelo
mental que va a dotar de significado a los elementos de interacción en un programa de computación deberán ser acorde a las
destrezas de sus usuarios y a los fines para lo que éstos lo requieren, sus edades, su contexto cultural, etc., posibilitándoles
entender y comprender el lenguaje (Romero, 2010).
La interfaz como área de comunicación se convierte así misma en un dispositivo metafórico que puede ser vista a través de
la imagen metafórica del “espacio conversacional” y en ella, a su vez, se emplean diferentes metáforas para hacer posibles los
escenarios comunicativos. En el diseño de interfaz se aplica la idea de common ground, que significa “bases para hacer algo
en común”, y establecer una forma comunitariamente aceptada durante el proceso de interacción. Para lograr una interacción
adecuada y que las tareas se realicen en forma exitosa es necesario que las dos partes compartan información, conocimientos,
creencias, suposiciones, etc. En este punto la orientación del diseño de la interfaz es fundamentalmente antropológica. Es
decir, que el usuario debería poder reconocer los objetos utilizados en la interfaz. El reconocimiento podría lograrse mediante
el uso de metáforas para proporcionar mayor “legibilidad” a la interfaz (Romero, 2010).
Como escribe Romero (2010), las metáforas basadas en arquitecturas organizacionales, consideran en su diseño la experiencia previa del usuario, dado que el conocimiento de la estructura espacial y su distribución ayuda a establecer asociaciones
con la arquitectura propuesta en la interfaz. Las metáforas basadas en estructuras funcionales tratan de establecer una equivalencia con la experiencia que el usuario tiene en el desempeño diario de tareas concretas. Ambos sistemas funcionales, el
propuesto en la interfaz y la función de referencia de la tarea en su entorno cotidiano, comparten funcionalidades equivalentes, permitiendo establecer relaciones de correspondencia. Las metáforas basadas en funciones icónicas utilizan la potencia
sígnica de la imagen para transmitir una intencionalidad semántica. Todo signo lleva asociado una información fruto de su
devenir en un sistema lingüístico madurado en sociedad. Su utilización en una interface facilita información relevante sobre
la funcionalidad del sistema.
En cuanto a las imágenes esquema, éstas aparecen cuando “No sólo utilizamos Internet para leer (metáfora de la página web),
sino que también hablamos (desde el chat), discutimos (en un foro), paseamos (por una serie de imágenes) o compramos (en
una tienda virtual)” (Royo, 2006: 26). A través de su uso en el lenguaje cotidiano, estudios han demostrado que permiten a los
usuarios reaccionar más rápido y con menos errores que cuando se violan las mismas extensiones metafóricas. La aplicación
de esquemas de imágenes en un contexto de interfaz de usuario parece ser válida para explorar su utilidad práctica como un
lenguaje de diseño.
El espacio plano y bidimensional desemboca en un complejo espacio conceptualmente tridimensional donde la interacción
aparece también como usabilidad y la accesabilidad, ya que la interfaz debe ser capaz de permitir este intercambio de información entre el usuario y la computadora de manera eficaz y eficiente. De esta manera, las interfaces pueden ser descritas como
dispositivos que facilitan la usabilidad de sistemas técnicos complejos de información y producción en manos de operarios no
siempre profesionales (Romero, 2010).
Desde la usabilidad, la calidad de una interfaz está determinada por el nivel de idoneidad de las acciones (cantidad e intuición
para su aplicación en el orden correcto) que el usuario ha de realizar para la consecución de una tarea. La interfaz debe ser útil
pues contiene todas las funciones necesarias para que el usuario pueda realizar su tarea adecuadamente y ser usable. Con
usabilidad nos referimos a la efectividad (precisión y completitud con la que los usuarios pueden realizar tareas específicas),
eficiencia (los recursos utilizados, con respecto a los logros obtenidos), y satisfacción (la comodidad y aceptación por parte de
los usuarios afectados) (Romero, 2010).
La primera metáfora de organización global que aparece en este sentido de usabilidad fue la del “escritorio”. Difundida en 1984
con el sistema operativo Macintosh (Scolari, 2004: 106) donde el área de trabajo de una típica mesa de oficina se representaba en la pantalla por medio de carpetas, bandejas, archivadores y papel, transformados en representaciones pictóricas que
simulaban los objetos físicos. La aplicación de esta metáfora permitió la evolución tanto de la interacción entre el hombre y las
máquinas, como de los entornos de interacción (el escritorio). Pero, a la vez le impuso barreras a la expansión de las formas
de interacción (Bustamente, 2014: 59).
5. CONCLUSIONES
Se da la paradoja de que mientras que un diseño usable requiere delimitar a su audiencia potencial con el fin de diseñar para lo
concreto, un diseño accesible implica la necesidad de diseñar para la diversidad y heterogeneidad de necesidades de acceso
presentadas por esta audiencia específica (Hassan, 2004). En este sentido, el Diseño Web Centrado en el Usuario se caracteriza
por asumir que todo el proceso de diseño y desarrollo del sitio Web debe estar conducido por el usuario, sus necesidades,
características y objetivos. Centrar el diseño en sus usuarios (en oposición a centrarlo en las posibilidades tecnológicas o en
nosotros mismos como diseñadores) implica involucrar desde el comienzo a los usuarios en el proceso de desarrollo del sitio;
conocer cómo son, qué necesitan, para qué usan el sitio; testar el sitio con los propios usuarios; investigar cómo reaccionan
ante el diseño, cómo es su experiencia de uso; e innovar siempre con el objetivo claro de mejorar la experiencia del usuario
(Hassan, 2004).
Si los esquemas de imágenes son representaciones abstractas de patrones recurrentes de las interacciones dinámicas corporales que estructuran la forma de entender el mundo, la lingüística cognitiva proporcionará el vocabulario y la semántica de un
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lenguaje de imágenes esquema propio de la interfaz misma (Ortiz, 2010). En otras palabras, el resultado esperado es conocer
cómo los sujetos perciben, viven y consideran su estar desde el marco de las distintas metáforas y las imágenes esquema a
través de la sintaxis, la semántica y la pragmática de las imágenes esquema en su discurso.
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RESUMO
El objetivo de este trabajo es presentar una investigación visual con imágenes con estudiantes del postgrado en arte y cultura
visual de la Universidad Federal de Goiás – Brasil. Para tanto, partimos de los festivales folclóricos en la provincia de Goiás,
centro-oeste brasileño, cuyos ejercicios de análisis investigativas se los llevaron a cabo los propios estudiantes. A ellos, se los
lanzó el reto de elegir una foto de una fiesta muy popular llamada “las cabalgatas”, y desarrollar lecturas más allá de su aspecto objetivo, mirando a otras direcciones desde la condición primaria de la toma fotográfica. La meta era vivenciar procesos
de investigación desde éstas, buscando las desconstrucciones de significados históricos y culturales generalmente fijados a
noción de identidad local. Hernández (2013) sostiene que los métodos visuales en la investigación con “formas de aprender
a indagar en el aula” pueden mostrar como las identidades prefijadas “pueden ser cuestionadas”. Manguel (2001) dice que
la imagen es un pasaporte para otras historias, así como para imaginar otras imágenes. Resultó de ese trabajo que tuvimos
las imágenes generadoras de la investigación entrecruzadas por el cine de horror, por historias medievales, por la fiesta de la
Santa Muerte, por cuestiones de poder y sociedad, cuestiones de género etc. Percibiendo permanencias de formas de poder y
representaciones culturales e identificando transformaciones añadidas por actores periféricos a la fiesta, fue posible notar que
la utilización de métodos visuales promueve aprendizajes artísticos, estéticos y culturales más híbridos y que estos pueden
desvelar aparatos y discursos culturales que todavía se quedan institucionalizados en la contemporaneidad.
Palabras-clave: Folclore, Métodos visuales, hibridismos culturales, cultura visual.
1. INTRODUÇÃO: DESAFIOS DO VER
Esse texto é uma experiência de indagar com imagens e por meio delas. Mais especificamente objetiva apresentar exercícios
investigativos realizados por estudantes de pós-graduação em Arte e Cultura Visual na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás a partir de fotografias de personagens mascarados na festa das Cavalhadas. Esta festa foi introduzida
pelos jesuítas como função de catequizar os índios e escravos, uma tradição desde 1820 que acontece em várias cidades do
Estado de Goiás. O ponto alto da festa é a batalha entre os exércitos de cavaleiros mouros e cristãos, uma forma de representar
teatralmente as cruzadas europeias. Além dos personagens soldados, existe a presença de mascarados, os quais, segundo
alguns autores, representariam a participação do povo na encenação dessa batalha. A forma anárquica dessa participação
seria uma forma de protesto pelo fato de que apenas os importantes da cidade podem ser cavaleiros. A encenação ocorre nos
três últimos dias da Festa do Divino, que se estende de abril a junho. As imagens da festa são amplamente divulgadas na mídia
televisiva e impressa. Também são estampadas em folders e outros veículos que vendem a imagem do Estado de Goiás, sendo
uma das referências que marcam a identidade cultural do lugar.
A disciplina Visualidades Populares, espaço no qual os exercícios foram propostos, investiga construções de sentidos sociais,
históricos e culturais indagando sobre discursos e práticas que formatam concepções, práticas e visualidades em torno de
arte e de cultura popular.
A estrutura do texto se divide da seguinte forma: na primeira parte, contextualizo onde a experiência se deu e os motivos
que geraram a sua proposição. Apresento a proposta de um exercício de “leitura de imagens” de uma festa folclórica sob
o prisma da cultura visual na qual consideramos a construção visual mediante o social (e vice-versa). Na segunda parte,
trago os exercícios desenvolvidos pelos estudantes, enfatizando seus processos de leitura e pontos de engajamento ou
comprometimento que se sobressaíram a partir da subjetividade de cada “leitor”. Finalmente, na terceira e última parte,
discuto os ganhos da experiência desse embate com as imagens, enfatizando as operações pedagógicas e metodológicas
das imagens enquanto instância de investigação e de construção de pensamento menos formatado a uma lógica linear da
escrita acadêmica.
2. VISUALIDADES POPULARES
Como professora do curso de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual costumo oferecer uma disciplina chamada de “Visualidades Populares”. A expressão “visualidades populares” indica opções conceituais em lidar com expressões culturais que
a princípio podem vir de contextos subalternos, periféricos, marginais, não oficiais etc., mas que também não podem ser
colocadas numa redoma salvas de contaminações/apropriações de diferentes tipos de consumo cultural. (Guimarães, 2014).
Essa disciplina foi pensada como um espaço para a discussão de concepções mais plurais e interculturais sobre “popular”
considerando tráfegos conceituais nas relações de produção/circulação/consumo de formas, concepções, expressões níveis
culturais, dos hibridismos culturais e da fusão de códigos estéticos. Assim, entendendo essa disciplina como um ecossistema
no qual ocorrem tráfegos conceituais nas relações de produção/circulação/consumo de formas, concepções, expressões níveis culturais, dos hibridismos culturais e da fusão de códigos estéticos.
1006

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

No segundo semestre de 2015 os participantes desta disciplina escolheram como trabalho de campo realizar uma narrativa
visual a partir da imersão em um acervo da fotógrafa Rosary Esteves (http://www.rosaryesteves.com.br) de imagens das “Cavalhadas”. Entretanto, percebi que, apesar das ricas discussões em sala de aula com base na teoria e no contato com as imagens,
a produção de uma narrativa visual não parecia fazer muito sentido para aqueles estudantes. O curioso é que, de certa forma,
todos já eram familiarizados com produção de imagens, como veremos a seguir. Mas, trabalhar imagens para construir ou descontruir concepções teóricas, abarcar filões teóricos de diversos autores era um exercício que parecia exigir outras táticas que
provocassem não apenas uma apreensão teórica de hibridismos, mestiçagens, trânsitos culturais e ou migrações de sentido.
Não era o caso de entender primeiro e executar a imagem depois. Era necessário provocar uma experiência.
Um novo desafio foi lançado: ir além da aparência objetiva, perscrutar outros sentidos que deslocassem a condição inicial do
registro da festa folclórica. Não considero a experiência um exercício de “leitura” pois, a meu ver, a proposição foi ir além da
análise de aspectos formais, embora tenhamos feito uso desses recursos como primeira forma de aproximação. No lugar de
leitura, tomo de empréstimo de Didi-Huberman (2013:35) a ideia de que as imagens são um campo de batalha (e de que nos
embates aceitamos o risco de que as imagens ardem, queimam). Para esse autor, “la imagen es otra cosa que un simple corte
practicado en el mundo de los aspectos visibles. Es una huella, un rastro, una traza visual del tempo que quiso tocar, pero
también de otros tempos suplementarios-fatalmente anacrónicos, heterogéneos entre ellos – que no puede, como arte de la
memoria, aglutinar. Es ceniza mesclada de varios braseros, más o menos caliente.”.
Consideremos aqui alguns aspectos: primeiro, a própria amplitude do campo e a proposição de entender as imagens como
“discursos visuais” perscrutando “fenômenos populares, amplamente compreendidos como culturais, deixando evidente sua
preocupação com os públicos, as audiências e os consumidores, privilegiando relações entre imagens e as circunstâncias de
sua produção e uso” (Tourinho; Martins, 2013:67). Segundo, a percepção de que as imagens escolhidas fazem parte de um
arquivo, dispositivo também articulador de memórias sociais. Além do acervo da artista que comporta a sua experiência com
o “registrar” e o “arquivar” estas são imagens que circulam amplamente na internet como (signos) identificadoras de uma
determinada noção de identidade cultural da região alimentada pela tradição de uma festa, com seus ritos, personagens etc.
Tudo isso não pode ser ignorado em um programa onde se estuda cultura visual.
2.1. Rasgar Discursos Visuais em Torno do Popular
Dos cinco estudantes pós-graduandos, apenas um rapaz era de fora de Goiás, mas trazia uma experiência muito forte de associação de sua identidade aos protótipos culturais do seu lugar, o Rio Grande do Sul, estado onde as tradições são fortemente
cultivadas na construção de um arquétipo gaúcho. Vide os Centros de Cultura Popular com suas ritos e vestimentas que
caracterizam o ethos dos pampas: homens de bombachas e mulheres de prendas. Os demais estudantes do Estado de Goiás
tinham as imagens da festa como “referentes” da identidade cultural do Estado, e, portanto, suas. Era esperado que ao entrar
em contato com um acervo de imagens tão conhecidas, não haveria nenhum tipo de estranhamento. Como esses conflitos se
revelam em cada exercício? Alberto Manguel (2001) relata que a imagem é um passaporte para se imaginar outras histórias,
assim como imaginar outras imagens.
Figura 1: Mascarados escolhidos por Lígia.

Fonte: Rosary Esteves

O primeiro exercício que trago nesta parte do texto é “Festas Folclóricas Em Processo De Novas Versões?”, de Lígia Maria de
Carvalho, doutoranda com formação na área de História com interesse em história em quadrinhos. Foi Lígia quem escolheu a
fotografia dos mascarados/pastoras reunidos em círculo no meio de uma espécie de praça, aparentemente, encenando algum
tipo de julgamento. A imagem lhe chamou atenção justamente por estar deslocada do contexto folclórico/religioso daquela
festa. Para a primeira aproximação, utilizou alguns aspectos do paradigma indiciário, com a finalidade de fazer um inventário
visual sobre a foto: “Estes mascarados se apartam das tradicionais caretas humanas e de animais, sobretudo a bovina; ao
trajarem roupas femininas, conquanto tenham mantido a dupla cor costumeira da festa, descaracterizam a habitual masculinidade a eles associada; os disfarces faciais negros criam uma disparidade, pois, invertem a figuração dos crânios, que passam
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a ter, pintados de branco: os orifícios oculares, as conchas nasais e os dentes, remetendo à festa mexicana do Dia dos Mortos,
ou mesmo, às animações de Tim Burton e de outras obras que lembram o gênero; a circularidade da disposição dos corpos com alguns ajoelhados - bem como, todos os “crânios” a descoberto em decorrência de trazerem os chapéus de palha junto ao
peito - e nisto se inclui até o anjo que segura sua auréola – dá a impressão de que estão em posição reverencial; destoantes
dos demais componentes do grupo pode-se observar duas personagens que aparecem vestidas com ternos e gravatas (aos
moldes dos executivos) mas, usando uma espécie de balaclava, que permite associá-las às imagens de terroristas e de bandidos; finalmente, há, ainda, uma máscara muitíssimo curiosa que mal se vê, mas, se diferencia de todas as demais: a que parece
ser de Tia Jemima (Aunt Jemima) que, embora não esteja portando seu tradicional turbante, se apresenta com lábios grossos
pintados de vermelho.” (Carvalho, 2015, no prelo).
Lígia, entretanto, abre o leque de possibilidades de atravessar a imagem congelada com outros significados. Traz as referências da história cultural, sua área de formação inicial, enfatizando os estudos de Philippe Ariès (2014) sobre os ritos mortuários
e as análises de Michel Vovelle (2010) acerca do purgatório e a necessidade de se obter uma segunda chance diante da inexorável morte, Roberto DaMatta (1997) que chama de “triângulo de dramas” ao choque de poderes entre três portentos (Carnaval,
Estado e Igreja). Coloca ainda a sua análise na perspectiva de hilaridade citando Georges Minois (2003) que faz um trabalho
consistente de mapeamento histórico do riso interessado em estudar o caráter transgressor do mesmo. Não deixa escapar a
questão de que o fato de pesquisar na internet as imagens das black face, da Tia Jemina, e da Tia Nastácia levam a dimensão
interpretativa da imagem congelada na fotografia para outros lugares:
“De certa forma, essa morte que provoca riso, eternizada pela fotografia, se inscreve em alguns parâmetros de transgressão
dentro da própria transgressão dos mascarados que povoam as Cavalhadas. Isto acontece, não apenas, por decorrerem das
variantes que compõem as batalhas equestres entre mouros e cristãos realizadas nas várias localidades do território nacional,
mas, principalmente, porque cria um campo híbrido, um campo em que se apropriam de elementos carnavalescos, bem como
dos pertencentes à cultura de massa, portanto, alheios à festa, modificando, assim, a ideia de folclore.” (Carvalho, 2015, no
prelo).
Lígia reflete que “não é de se estranhar que elementos alheios à celebração do folclore que dá sustentação à festa, se insiram e
modifiquem os elementos costumeiros que compõem o visual da festividade” (Ibidem). Ou seja, o imaginário folclórico da festa
brasileira, muito presente no centro oeste brasileiro foi hibridizada com as blackfaces, tão presentes no imaginário folclórico
da cultura de massa estadunidense.
Figura 2: Mascarados escolhidos por Guilherme

Fonte: Rosary Esteves

O segundo exemplo é o exercício realizado por Guilherme Araújo Cardoso Teixeira, intitulado “Mascarados, morte e o cinema”.
Guilherme possui graduação em Artes Visuais - Design Gráfico pela Universidade Federal de Goiás (2007). É ilustrador e animador, com ênfase em cinema de animação. A descrição feita por ele denuncia o veio de roteirista.
“A imagem escolhida retrata uma pessoa em cima de um cavalo, esta se encontra totalmente coberta da cabeça aos pés, não
conseguimos ver nenhuma parte do seu rosto ou corpo. Está coberto por uma roupa com tecido preto liso que brilha. Vestiu
seu cavalo também com o mesmo tecido preto. A personagem com seu rosto e com toda a fantasia se torna muito peculiar.
Possui uma máscara que remete a uma caveira e uma peruca loira juntamente com um chapéu de palha enfeitado com rosas
feitas de papel crepom. Possui fitas douradas e lenço no pescoço, juntamente com adornos dourados também decorando o
seu cavalo. É um ser bizarro. Parece que foi tirado de um desenho animado cult ou de algum quadrinho fantástico. Assemelha-se a um cavaleiro negro vindo de terras distantes e sombrias. Um parente próximo da personagem “Morte” com sua foice.”
(Teixeira, 2015, no prelo).
Assim como Ligia, Guilherme inicia descrevendo o que vê na fotografia e vai construindo sua narrativa criando um clima de
suspense que conjuga a força imagética que o seu texto tem. Anuncia que o mascarado é um ser bizarro, e nos oferece suas
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pistas: “parece que foi tirado de um desenho cult ou de algum quadrinho fantástico” (Ibidem). Ao revelar o seu cavaleiro, Guilherme também revela suas referências do seu imaginário. Também faz a associação com da sua personagem com o dia dos
Mortos no México, lembrando que segundo a tradição mexicana nesse dia os mortos têm permissão divina para visitar seus
parentes e que as casas são enfeitadas com flores e incensos. Outra referência forte vem da semana de origens aparentemente
distantes. Primeiro Guilherme faz a associação do seu personagem com o trabalho do lúdico e sombrio do universo “freak” do
cineasta e animador Tim Burton. Lembra que os personagens dos seus filmes, como em “O Estranho Mundo de Jack” (1993) ou
“A Noiva Cadáver” (2005), são partes integrantes de assuntos pesados como a morte, mas mesmo assim se tornam cativantes
e interessantes de serem observados. Entretanto, o cavaleiro negro da fotografia leva Guilherme a um outro filme: o “Sétimo
Selo” de Ingmar Bergman filme sueco de 1956. Este filme mostra a história de um cavaleiro da época medieval que volta das
Cruzadas para sua terra natal, onde encontra a peste e a morte. O filme ambienta-se no período mais sombrio e apocalíptico da
história da Idade Média. Por outros caminhos, voltamos a cena das origens medievais das cavalhadas. Vejamos como essas
referências se cruzam na leitura de Guilherme:
“É interessante notar como existe um diálogo de pensamentos sombrios citados nas obras anteriores de Burton e Bergman
e na imagem de Rosary Esteves escolhida por Guilherme. São personagens densos, pesados, austeros. Burton trabalha a
característica lúdica em seus filmes, mas isso não faz que ele perca a carga dramática dos mesmos. O personagem da fotografia de Rosary, encontra-se em um ambiente lúdico, mas carrega um ar sério e imponente que destoa da galhofice dos
outros mascarados da festa. Suas flores no chapéu têm cores, mas são desbotadas e o dourado reluz em todos os detalhes
com o preto predominantemente ali instaurado. Todos eles fazem um certo contraponto ao Dia dos Mortos do México, já
que esta apesar de falar sobre o mesmo tema a Morte, trabalha o assunto de uma forma muito mais alegre e despojada.”
(Teixeira, 2015, no prelo).
Diferentemente do aporte teórico mais amplo que Lígia trouxe no seu desvelamento com a imagem, os referenciais de Guilherme foram mais imagéticos, até mesmo quando ele se vale de Bakhtin que se refere a Dostoiévski como criador do romance
polifônico. Esse é o gancho metodológico do exercício de leitura de Guilherme: “para Bakhtin uma narrativa polifônica seria
aquela que todos os elementos desta seriam livres e autônomos” (Ibidem). De fato, o estudante faz uma leitura que nos remete a várias personagens, referências culturais sem uma hierarquia e sem vínculo pré-estabelecido. Finaliza manifestando a
sensação de liberdade que o dissenso e a narrativa polifônica trouxeram para a sua leitura sobre uma festa popular, e chama
atenção que isso soa como algo perigoso para uma sociedade de controle e afirma que “[…] o poder da imagem é transformador
[…]” (Ibidem).
Figura 3: Mascarados escolhidos por Maurício.

Fonte: Rosary Esteves

O terceiro exercício é de Maurício Fernando Schneider Kist, nosso “estrangeiro” que veio dos pampas do Rio Grande do Sul para
Goiânia. Formado em Comunicação Social com habilitação em Radialismo/Produção em Mídia Audiovisual e com experiência
com criação gráfica, assim como Guilherme, Maurício também tinha familiaridade com produção de imagens. Para o exercício,
escolhe uma imagem com dois mascarados bem diferentes dos tradicionais “curucucús”. No lugar de vestes coloridas e espalhafatosas estes dois usam uniformes militares vermelhos, o que os identifica como pertencente aos mouros e aparentemente,
não estão montados a cavalo. Um traz uma máscara vermelha de acordo com o uniforme, e o outro uma máscara azul, que é
usada de cabeça para baixo. Não estão nem em atitude de luta nem de anarquia, parecem fazer a guarda de algo, uma postura
de vigilância. No texto “Repetidores da memória coletiva”, Maurício desenvolve a seguinte reflexão sobre a imagem:
“[…] O azul e o vermelho das máscaras representam dois momentos religiosos que ganharam aparente alento na outridade
brasileira. A tez escura dos rememoradores da história, ao menos no Centro-Oeste e Nordeste, tornaram o outro parte do que
negavam (MACEDO, 2000, p. 23). Por essa ordem, os mascarados reivindicam a aceitação social poblerina, marginal, “adquirem
consciência da sua memória” (MENDONÇA, 2001, p. 4-7), e essa rebeldia periférica os permite ultrapassar os limites da própria
representação da memória cultural maior e elitizada, os feitos da Reconquista.” (Schneider Kist, 2015, no prelo).
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Para Maurício, os mascarados da fotografia escolhida “Não são apenas figuras representativas do povo marginal à festa dos
Senhores” (Ibidem), pois como já foi dito, ocupam um lugar nebuloso entre o exército e os mascarados. O estudante faz uma
viagem em uma literatura histórica sobre as origens da festa e argumenta que os dois mascarados são figuras carregadas de
simbolismo crítico “ao romperem com a ordem imposta pelas representações das Cruzadas, das batalhas, dos jogos militares,
ao causar alvoroço na festa, ao criarem a magia da desconfiança por seus rostos cobertos” (Ibidem). Maurício indaga: poderiam, então, os mascarados, por estarem legitimados no ritual de pertencimento aos excluídos, terem sido institucionalizados
ao processo representativo, perdendo, assim, sua função de resistência e protesto que os originou? Ele mesmo responde que
“A resposta latente é: depende do discurso”.
Entendendo então, que os discursos são plurais, Maurício se apoia em Reginatto (2010) que discute sobre o “Riso e a ironia
na construção paródica” com base nos conceitos de Bakhtin sobre riso, carnavalização. Considera que o simbolismo das máscaras carrega a rebeldia presente nas festas populares brasileiras, talvez, justamente, pela suspensão da rotina. Traz ainda o
estudioso de nossas festas, o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão (1974) e de acordo com este autor, chega a conclusão
de que a festa não produz conflitos, mas que os conflitos vêm carregados pelos participantes das festas. É essa a ênfase do
exercício de Maurício, a questão da “outridade” brasileira. Essa “outridade” tem a tez escura dos rememoradores da história,
que, de acordo com Roberto Macedo (2000:23), tornaram o outro parte do que negavam. No caso, os mascarados de Maurício
ao vestirem os uniformes sem legitimidade, ao mesmo tempo que escondem o rosto, contestam a sua ausência “como merecedores de espaço representativo nos rituais de memória coletiva, no papel principal da cultura popular.” (Schneider Kist,
2015, no prelo). Por isso, o título da sua análise como os Repetidores da Memória Coletiva tem um caráter reivindicatório, como
atestam suas próprias palavras:
Os mascarados não encenam o passado, podem, sim, repetir os feitos reivindicatórios de participação, porém, nesse caso, temos uma dicotomia: as cavalhadas deixam de ser cultura popular pela ruptura da história tradicional da batalha campal com a
presença do grupo com máscaras (o que não a tornaria erudita), entretanto, seguem como festa popular pela simples presença
do mesmo grupo, afinal, historicamente (e tradicionalmente) eles estão presentes reivindicando seu espaço. (Ibidem).
Figura 4: Mascarados escolhidos por Adriane.

Fonte: Rosary Esteves

O quarto exercício a ser comentado é o de Adriane Camilo Costa. Graduada em Licenciatura em Artes Visuais, com especialização em Cinema e Educação e mestrado em Cultura Visual, Adriane mantém uma estreita relação entre cinema e educação. A
fotografia escolhida por Adriane mostra um mascarado e seu cavalo durante as Cavalhadas na cidade de Corumbá-Goiás com
roupas e adornos verdes. Adriane lembra que a cor verde é uma cor imparcial para a festa que é dividida em vermelho e em azul
para os uniformes dos exércitos combatentes (mouros e cristãos) e floridos e estampados para os personagens periféricos: os
mascarados. No entanto, a imagem da fotografia em questão é diferente:
“Ao primeiro olhar a fotografia parece evidente, objetiva, modesta e completa para revelar personagens participadores da
festa, porém os processos de subjetivação do olhar indicam e revelam escolhas, posições e atitudes através das familiaridades, idiossincrasias e particularidades do observador; esta conduz o observador a desempenhar diálogos com seus saberes
e crenças que o constitui […] a imagem parece precisa, evidenciando um mascarado das Cavalhadas com sua indumentária
caprichosa e seu cavalo, igualmente ornamentado, que compõem a dupla de personagens periféricos e indispensáveis da
festa em questão. Esconder a identidade por trás das máscaras, luvas e roupas que cobrem toda parte do corpo que possa
ser identificada se estende ao cavalo que também usa uma máscara e adornos possíveis de liga-lo ao seu ‘parceiro’, mesmo
que o cavaleiro não tenha sua identidade revelada. A assimilação cavaleiro/cavalo é uma maneira de se perceber sujeitos
participantes da festa, mesmo no anonimato, fato que ratifica sua conexão com o ritual da festa. A integração dos adereços
da dupla unifica cavaleiro e cavalo e o brilho e o excesso de detalhes se destacam para evidenciar que o traje foi preparado
para a festa. […] A disposição das flores de papel crepom na ornamentação dos chifres da máscara do boi é cuidadosamente preparada e preenche toda a extensão do chifre indicando uma transitoriedade entre a brutalidade e selvageria do
chifre para a delicadeza e cortesia das flores que se estende ao cavalo que é ornado em consonância ao seu ‘parceiro’. Para
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dificultar a identificação do sujeito que veste a máscara o olho fica a uma distância que impede de ser visto com particularidades, mas a posição que o mascarado parece nos encarar de maneira direta, porém amável, não indicando nenhum
tipo de intimidação. O suspense, o mistério e a curiosidade são percepções aguçadas pelo enigma que esses personagens
provocam.” (Costa, 2015, no prelo).
De todos os estudantes, Adriane é talvez a mais goiana de todos, com a particularidade de conhecer bem tanto o acervo e a
fotógrafa bem como os aspectos da festa Cavalhadas. Esse conhecimento prévio, talvez, tenha levado a estudante a descrever
com afinco os detalhes da festa para além do que se vê na imagem escolhida por ela.
“Os mascarados são de grande atração na festa assim como os cavaleiros mouros e cristãos. Os mascarados que usam máscara de boi, como a que está evidenciada na fotografia, também chamados de ‘Curucucús’, são os mais tradicionais. Cobrem
todo o corpo com roupas coloridas, luvas e botas, além da máscara de boi com grandes chifres adornados ou apenas pintados
com tinta preta brilhante, para que ninguém os reconheçam. Para que fiquem irreconhecíveis, mudam a voz ao falar e alteram
a maneira de andar. Além dos Curucucús existem outros tipos de mascarados, não se sabe a origem desses personagens.
Os mascarados representam o povo, aqueles que não fazem parte da elite e do poder. São debochados, irônicos e críticos do
sistema, aos mascarados tudo é permitido e sua identidade é preservada.” (Ibidem).
No exercício intitulado “A fotografia e momentos periféricos da ‘tradição’”, diferente dos outros colegas, Adriane faz uma viagem para dentro do próprio universo da imagem e das características da festa. No entanto, o que poderia ser um movimento
entrópico, revela surpresas nas dobras do que Adriane chama de “movimentos periféricos da tradição” (Ibidem). Até então,
não sabíamos dos movimentos internos, das táticas dos disfarces e esse ponto da não identificação torna-se importante no
exercício de Adriane que traz para a sua análise outra perspectiva da periferia da festa, a saber, a participação das mulheres:
“Como ‘tradição’, as mulheres não podem participar do exército de cavaleiros e nem como mascaradas; a participação das mulheres está restrita à confecção dos adereços que os homens e os cavalos usam durante a festa, e a elas também é reservado
o cozer da farofa e dos quitutes que são ofertados aos que participam da festa, privilegiando os homens que são servidos e
reverenciados.” (Ibidem).
Mas é aqui que o enfrentamento visual da imagem levanta uma suspeita, a de que a imagem do mascarado escolhida por
Adriane seria uma mulher, quebrando a tradição e reforçando a situação de invisibilidade, saindo de um lugar periférico (o das
mulheres) para outro (o dos mascarados). Ela reflete que “o recorte fotográfico realizado por Rosary Esteves não delimita a
interpretação da manifestação” (Ibidem). Pelo contrário, o exercício realizado ampliou as lentes da estudante evidenciados na
imagem e movimentos dos personagens periféricos chamando atenção para as micro-manifestações que compõem o ritual.
Adriane considera que a fotografia de Rosary Esteves “convida a uma viagem no tempo e na história do organismo cultural instituído e aberto a interpretações” (Ibidem). Essa conclusão é importante considerando que Adriane é arte educadora e também
fotógrafa, duas posições que necessitam lidar com gradientes culturais de interpretação mais flexíveis.
Figura 5: Mascarados escolhidos por Zilda.

Fonte: Rosary Esteves

O último exercício foi realizado por Zilda Simas, mestranda com formação em Licenciatura em Artes Visuais. Zilda tem uma
conexão muito forte com os quadrinhos e uma experiência como militante de movimentos sociais, que ela traz para esse
exercício de leitura de imagens que ela chamou de “O pinhead e o mascarado: aproximações da cultura popular desde as cavalhadas até os filmes ‘B’”. A fotografia escolhida por Zilda mostra uma dupla de cavaleiros mascarados na festa das cavalhadas
da cidade de Jaraguá-Goiás.
“Nela um mascarado e um pinhead (aquele conhecido monstro de filmes trash, que tem a cabeça cheia de pregos como o
próprio nome diz) se entreolham, devidamente montados e fantasiados. A princípio, a máscara do pinhead parece destoar
dos tradicionais personagens das cavalhadas. Afinal, qual seria a relação de uma festa religiosa com um monstro de filmes de
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horror? Se de um lado o mascarado das cavalhadas compõe uma dramatização das lutas dos cristãos contra os mouros, os
pinheads (também chamados por cenobitas) são descritos na Wikipédia como “monstros que aparecem em alguns dos trabalhos do autor britânico Clive Barker, especialmente no livro The Hellbound Heart e nos oito filmes da série Hellraiser”. Talvez
a questão sobrenatural e religiosa seja finalmente o ponto de convergência dessas duas figuras aparentemente tão opostas.
Enquanto o mascarado tradicional nos fala das cruzadas, os pinheads são “teólogos da ordem de Gash” (BARKER, 1986), seres
fantásticos, servos de Leviatã, cuja função seria responder à invocação dos desavisados que abriam a configuração do lamento, um artefato que, se seu enigma fosse decifrado corretamente abriria os portões para o mundo dos cenobitas (algumas
vezes mencionado como o Labirinto)”. (Simas, 2015, no prelo).
De todos os exercícios, o de Zilda é o mais declaradamente político, problematizando o lugar do mascarado como o lugar do
herói ou, pergunta ela, “seria mesmo um anti-herói?” (Ibidem). Para dialogar com as suas inquietações, Zilda também recorre
a uma fundamentação histórica que remete a derrocada da Granada mulçumana (detentores do conhecimento em vários campos) subjugada pelos cristãos (os bárbaros). Em 1499, os reis católicos Fernando e Isabel de Castela assinam um decreto de
conversão que impede a prática dos hábitos islâmicos de toda uma nação que dentre outros efeitos, foi ordenada a queima de
todos os livros restando pouco mais que trezentos exemplares. Zilda coloca aqui a antítese “bárbaros/mouros versus cristãos/
civilizados” expondo com o exemplo histórico as vísceras da incoerência da celebração das cavalhadas. Essa composição trágica, segundo a mestranda, permite remeter olhar o mascarado e o pinhead, o anti-herói dos filmes B, com traços humanamente
semelhantes. Ao fazer arder a imagem, Zilda se indaga, “Ora, o que seria a derrota do mouro pelo cristão senão sentir na pele
o próprio inferno?” (Ibidem).
Remete também a sua crítica às ações públicas governistas que atuam agressivamente na valorização dessas festividades populares: “Longe de serem movidas pelo real desejo de empoderamento do povo, estas políticas parecem objetivar, na realidade,
a manutenção da ordem vigente, em que as classes subalternizadas têm “um dia de festa para um ano de opressão” (Ibidem)
ou o que conhecemos como a ideologia do pão e circo típico de governos populistas.
Na sua reflexão para as classes dominantes, “concepções como cultura primitiva, ingênuo e autêntico atendem aos seus interesses de supremacia na medida em que invisibilizam o protagonismo popular, enfatizando apenas seus aspectos festivos e
rudimentares” (Ibidem). Na busca do diálogo teórico, a estudante recorre a Canclini (1988) e afirma que a história do popular
sempre foi a história dos excluídos, a Silvio Romero (1959), “a preparação do pensamento autonômico e da emancipação política” e a Chartier (1995), autor que nos provoca a pensar que o conceito do que seja popular, é definido com algo que não é e
os realizadores das práticas nomeadas como populares não costumam se definir como tal. Conclui enfatizando a importância
de se rever o modelo binário de distinção cultural que perdura até hoje.
3. DESVELAMENTO E CONSTRUÇÃO DE OUTROS DISCURSOS
Partimos de fotografias e onde chegamos? No livro “Paisagens Urbanas” Nelson Brissac Peixoto (2004: 32) nos diz que a
fotografia ao liberar a pintura da tarefa de representar da realidade, se destinaria a “uma espécie de catalogação científica do
mundo”, mas segue o autor, “que esse desígnio realista comporta, segundo Susan Sontag, um outro aspecto: nesta disposição
de servir o real com humildade, a imagem fixada pelo aparelho fotográfico é uma revelação” (Ibidem: 26). Acredito que os exercícios comentados na seção anterior deste texto superam a visão realista da representação fotográfica.
Ora, vemos que os cinco exercícios não conseguem se ater a uma mera descrição (sem desprezar aqui o valor dessa operação) pois fazem leituras com desdobramentos os quais na visão de Leite são uma “radiografia com sugestões de significados
invisíveis que ultrapassam o enquadramento em duas dimensões” (Miriam Leite, 1998: 43). Conjugam a descrição das visualidades imediatas à outras referências que nós, como leitores, podemos também ter acesso, mediante o compartilhamento
de uma cultura pop/popular ou popular massiva, como é o caso das conexões que Guilherme e Lígia fazem com os filmes de
Tim Burton. Nos desdobramentos trazidos pelos exercícios temos texto verbal e visual entrelaçados de forma polissêmica
existindo “articulações profundas entre a imagem e os diferentes tipos de memória”, uma vez que “as imagens fluem entre si,
condensam-se e combinam-se em cada experiência mental do indivíduo, podendo parecer do exterior inadequadas ou mesmo
incoerentes” (Barthes apud Leite, 1998: 43).
No Brasil os estudos referentes à cultura visual têm se desenvolvido provocando um alargamento de conteúdos em relação
ao que se toma como objeto de ensino/aprendizagem bem como em relação à temas de investigação no campo da arte e da
cultura. Discute-se a condição da cultura contemporânea caracterizada pelo excesso das imagens visuais. No entanto, como
os estudos da cultura visual implicam nas diferentes formas de ver/perceber/representar/ser representado a investigação e
de como essas ações e representações são construídas, podem tanto promover trânsitos entre passado, presente e futuro e
também, deslocar-se do domínio exclusivo do visual.
Cada pessoa, a sua maneira, passou por determinados enfrentamentos nas questões de suas investigações, na percepção
dos seus deslocamentos que implicam em enfrentamentos e deslocamentos de si mesmos enquanto estudantes investigadores. A construção processual da disciplina pautou-se em uma docência investigativa/indagativa na qual, enquanto docentes,
estamos interessados em aprender mediante investigação sobre o que acontece em sala de aula (Hernández, 2013). Assim,
o mapeamento de intercâmbios, trânsitos e fluxos que tem lugar entre docente/discentes, discentes/discentes, e das duas
categorias com os conceitos e produções de sentido que vão se revelando.
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As imagens iniciais foram atravessadas pelas subjetividades de cada pós-graduando, com seus diferentes arsenais perceptivos e de escolhas de articulação com outras imagens oriundos de outros repertórios culturais. Ou ainda, cada “leitor/leitora”
enfrentou a necessária “explicitação dos modos de perceber e construir diferenças internas e externas à investigação” (Tourinho; Martins, 2013: 67) e cada pessoa, a seu modo, na sistematização da escrita, teve que “enfatizar a relação entre interpretação teórica, metodologia e subjetividade, ressaltando as negociações e batalhas que tem lugar entre elas” (Ibidem). Como
resultado vivenciamos questões da investigação por meio das imagens, enfrentando métodos visuais que trouxeram descentramentos artísticos, estéticos e culturais desvelando hibridismos de práticas culturais; aparatos, instituições, discursos,
encenações e performances. Enfim, como nos ensina Alberto Manguel (2001), a imagem é um passaporte para se imaginar
outras histórias, assim como imaginar outras imagens.
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RESUMO
O presente artigo dispõe de uma abordagem acerca das experiências e investigações frente às inquietações suscitadas nos
mediadores nos espaços expositivos de arte do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM) e Galeria RioMar, situados na cidade de Recife-Pernambuco/ Brasil. A pesquisa qualitativa utilizou questionários, entrevistas, vivências de mediação
em exposições e registros fotográficos. Os resultados da investigação apontam para a necessidade de discussões sobre as
identidades de cada profissional dentro do museu e como isso interfere no comportamento profissional. Além disso, detectamos que as inquietações de maior relevância giram em torno do comportamento dos mediadores em relação à abordagem
aos visitantes; da inviabilização de ações educativas; da divulgação do espaço expositivo e da interação do educativo com o
próprio setor educativo tornando imprescíndivel a intervenção dos setores educativos na formação e identificação das inquietações desses profissionais.
Palavras-chave: Mediação Cultural; Espaços Expositivos; Mediador.
1. O ARTE EDUCADOR NOS ESPAÇOS EXPOSITIVOS DE ARTE
O texto tem como foco as experiências e inquietações de mediadores de dois espaços expositivos da cidade do Recife/Brasil:
o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM) e a Galeria RioMar.
A investigação qualitativa se centra na compreensão de que “um problema de pesquisa se concebe como uma separação consciente
que se quer superar, entre o que nós sabemos, julgado insatisfatório, e o que nós desejamos saber, julgado desejável” (Deslauriers; Kérisit, 2008, p.132). Utilizamos para a coleta dos dados questionários, entrevistas, registros de vivências nos espaços expositivos e
fotografias. A etapa da análise “consistiu em encontrar um sentido para os dados coletados e em demonstrar como eles respondem
ao problema de pesquisa” (Deslauriers; Kérisit, 2008, p.140). Nosso campo de investigação foram 16 exposições realizadas entre
2014 e 2016 no MAMAM e na Galeria RioMar onde pudemos acompanhar a atuação de cinco mediadores.
Considerando a atuação profissional do arte educador dentro dos espaços expositivos, podemos fazer um breve estudo acerca
de um assunto baseado, geralmente, nas percepções dos profissionais e de como eles atuam em seus espaços de trabalho.
Temos, a partir de uma visão global, concepções acerca da identidade dos sujeitos participantes desses espaços. Assim, podemos diferenciar inicialmente, à luz dos apontamentos de Hall (2011), a identidade do sujeito Iluminista, que está relacionada ao
indivíduo como elemento central e detentor desde a infância de seu núcleo identitário imutável; a identidade do sujeito sociológico, que está ligada ao indivíduo como elemento central, mas que permite ao longo do tempo a interação desse indivíduo com
a sociedade e, por fim, o sujeito pós-moderno, aparece com a identidade constituída de modo integrado porque os indivíduos
podem assumir diferentes identidades, dependendo de como eles querem se comportar culturalmente na sociedade. Esse último sujeito aparece com a identidade muito próxima aos arte educadores de espaços museais. Isso porque o espaço cultural
denota atividades diversas e multidisciplinares, que ora se relacionam com atividades educativas específicas em artes, ora há
uma necessidade de interrelacionar os conteúdos artísticos com questões que se enquadrem no contexto museal.
Diante da identificação profissional dos educadores, os processos de socialização, segundo Dubar (2005) são construídos a
partir da convergência entre os atos de atribuição e os atos de pertencimento. Os atos de atribuição são caracterizados pelo
modo como o indivíduo é definido por outro na sociedade. Já os atos de pertencimento estão ligados a como os indivíduos
se sentem envolvidos em determinados grupos, etnias, etc. Sobre isso também podemos afirmar que a prática profissional é
uma parte imprescindível para a formação e criação da identidade. No universo da mediação cultural a mudança na criação da
própria identidade profissional se modifica constantemente e conta diretamente com a influência do público.
É necessário entendermos quais seriam essas identidades simbólicas nos espaços museais que são assumidas pelos profissionais. Nesse caso, a abordagem de tipologia permeia pelos termos ‘guia’ ou ‘monitor’ e ‘mediador’ ou ‘mediador cultural’.
Definimos o termo ‘guia’ ou ‘monitor’ como uma atividade desenvolvida no espaço expositivo, onde não há diálogo acerca do
que está sendo proposto nas exposições. Isso de maneira informativa e hierárquica muitas vezes faz parte do cotidiano de
muitos arte educadores nesses espaços. Mas, de algum modo ocorre, seja por formação profissional, por aperfeiçoamento
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ou até mesmo em prol da fruição do público para com as obras. A estagnação de ser guia não sugere somente concepções
negativas, mas, pode determinar e diferenciar a proposta educativa de um arte educador e de um turismólogo, por exemplo.
O termo ‘mediador’ ou ‘mediador cultural’ que, no nosso entendimento, podem ser definidos, diferentemente do guia, em uma
perspectiva epistemológica, onde a postura conceitual que ele assume durante os processos de educação se relaciona com
espaços diversos que estão ligados aos objetos culturais. Dessa maneira, percebemos a importância do arte educador em
espaços expositivos, especificamente, pois, de modo generalista, o arte educador, lida com arte como prática pedagógica e
acaba se distanciando um pouco dos professores de arte. Esses, por sua vez, são oficialmente habilitados para exercerem a
licenciatura em Artes e, muitas vezes, se concentram no espaço da sala de aula. Mas, essas características singulares nem
sempre definem o perfil do educador dentro dos espaços expositivos ou do professor dentro da escola. Sendo assim, é importante compreender que a indentidade vai muito além dos espaços profissionais, elas falam mais da postura do profissional
frente as suas necessidade e as do seu público-alvo.
Em suas reflexões Hall (2011, p.13) põe em destaque que o sujeito pós-moderno não possui uma identidade fixa, essencial ou
permanente. A identidade, para ele, torna-se uma “celebração móvel”, formada e transformada continuamente em relação às
formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam.
Essa reflexão nos traz uma inquietação acerca da falta de especificidade da função do arte educador na prática profissional da
educação não formal, pois, frequentemente, profissionais de áreas diferentes são chamados de arte educadores, até mesmo
quando não estão inseridos no processo de ensino de arte. É importante compreendermos que a identificação profissional nos
espaços expositivos, principalmente nos museus, forma-se de modo bastante dinâmico.
Diante disso, quais são as inquietações que os mediadores, em espaços expositivos, sentem, encontram e identificam em suas
práticas profissionais?
2. EXPERIÊNCIA DOS MEDIADORES E EXPOSIÇÕES DO MAMAM DE NOVEMBRO DE 2014 A ABRIL DE 2016
As exposições Ângelo Venosa de Ângelo Venosa e Viajante – Experiência em São Miguel das Missões de Carlos Vergara, que
aconteceram de Outubro a Novembro de 2014 foram as primeiras experiências de mediação, onde conhecemos boa parte das
práticas de mediação desenvolvidas. Para aproximar o educativo dos contextos abordados nas exposições o setor educativo
sugeriu a observação de outros mediadores mais experientes, a leitura de textos escolhidos pelo próprio setor e uma conversa
informal entre os artistas e os mediadores do educativo.
Quando falamos sobre pontos positivos no contexto de mediação o primeiro mediador, M11 descreve sobre as duas exposições,
que no início se sentiu um pouco retraído e com certo receio de não saber como fazer as pessoas conseguirem entender o
que seriam todas aquelas peças, o que poderia ser ressaltado, mas depois refletiu que mediar não é seguir um roteiro de explicações e descrições somente embasadas no trabalho do curador, mas sim possibilitar uma aproximação de aprendizagem.
Nessa direção, é fundamental compreender que “o papel do arte educador é mediar entre a arte e o público, sabendo-se que a
obra artística encontra-se nos locais de exposição” (Assunção, 2014, p.36).
Dentre as experiências, M1 relata lembrar de uma mulher, que tinha em média uns 40 anos, e disse em meio as grandes peças
negras de Ângelo Venosa: “Isso é arte, é?” Obviamente que M1 fez a intervenção de maneira que ela entendesse o porquê daquilo também ser arte nos dias de hoje. Ele entrou na questão de suportes diversos e temáticas intensas da arte contemporânea,
fazendo com que a visitante visse com simplicidade as experimentações do artista.
Em relação às visitas agendadas, tivemos muitas escolas do entorno, dentre elas a Escola Municipal Ana Rosa, localizada em
Recife -PE, da qual prevemos algumas situações e traçamos um pequeno roteiro de como poderia acontecer o acompanhamento desse grupo.
As instituições culturais vêm sendo reconhecidas como importantes espaços para práticas do ensino de arte, pois nestes se
encontram objetos artísticos e artefatos culturais produzidos pelas mais diversas culturas, conforme Assunção (2014).
Segundo M1, as crianças, muito agitadas, foram conhecendo o espaço e daí para o início da mediação durou muito mais tempo
porque eram 50 crianças divididas em dois grupos de 25. Porém, mesmo havendo a divisão, ficou um pouco difícil de direcionar
as crianças para algumas obras porque, além delas estarem dispersas no espaço, tinha o deslumbramento de visitar um museu
nunca visto e muito diferente da escola.
Em todas as paradas que fizemos, tanto na exposição de Ângelo quanto na de Carlos, as crianças sugeriram muitas ideias,
muitas interpretações e dialogaram com o educativo MAMAM, que sempre tentou deixar o público reconhecer e conhecer
realidades próximas ou distantes das vivências. Diante disso, podemos refletir sobre o repertório de competências abordado
para a mediação por Caillet (2009) onde ela aponta a um conjunto organizado e finalizado de conhecimentos, habilidades e
estratégias cognitivas mobilizadas em um contexto dado, em função de uma meta. A competência, para ela, não é visível,
apenas o resultado pode ser observado.
1. Todos os mediadores que fizeram parte deste estudo serão identificados com a maiúscula “M” junto a um número (M1, M2, M3 etc.).
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2.1. SORTERRO CAP. 5, Brainstorming e O trabalho gira em torno
SORTERRO CAP. 5 de Juliana Notari, Brainstorming de Sophie Wethnall e O trabalho gira em torno de Lourival Cuquinha, foram
exposições que estiveram em Cartaz no MAMAM de Dezembro de 2014 a Fevereiro de 2015.
Em um contexto presente de arte contemporânea as três exposições tinham suportes artísticos muito semelhantes e trabalhavam com vídeo arte. Além de conduzir as pessoas a perceberem o espaço, na exposição de Cuquinha o educativo era chamado
a atrair os espectadores a interagirem com a obra que era parte de uma instalação não apresentada no MAMAM.
A partir do estudo prévio sobre essa peça foi constante a tentativa de fazer com que os visitantes se interessassem não só
pela dinâmica das bicicletas, como também pela crítica que o artista fazia e pelo que podia ser aproveitado ao simplesmente
sentar, descansar nos assentos.
Segundo M3, direcionar esse interesse foi um pouco cansativo porque a maioria dos visitantes queria apenas andar de bicicleta, ou sentar e olhar a paisagem do vídeo. Daí, se algo é tão simples assim, então, levar a simplicidade que o artista sentiu
nas ruas de Londres, ao pedalar por diversas paisagens e contextos, era um caminho que podia ser percorrido por quem queria
saber o que eram as bicicletas dentro de um museu.
Fotografia 1 - Instalação de Rickshaws – O trabalho gira em torno de Lourival Cuquinha

Fonte: Oliveira, 2014.

Não muito distante das abordagens que foram ditas até agora, a exposição da Belga Sophie Whetnall chegou até o público
espontâneo com um quê de desconfiança e admiração, porque não se tratava de uma exposição com peças concretas, quadros, etc, mas sim de uma mídia próxima a todos, que de certa forma atinge todos os públicos e comumente não é tida como
arte. Quando dizemos que se tratava de uma mídia próxima a todos, estamos nos referindo à formação da cultura visual da
sociedade, a influência da TV, do cinema, da internet, da atualidade em si. Os vídeos de Sophie, quando contemplados em sua
totalidade ou não, sugerem interpretações, trazem memórias e fazem com que fiquemos mais a vontade para participarmos
da própria aprendizagem em relação à Arte, sendo essa aprendizagem espontânea o ponto mais importante quando falamos
em arte contemporânea e mediação.
Fotografia 2 - Parte da exposição Brainstorming de Sophie Wethnall

Fonte: Oliveira, 2014.
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Voltamos também para o fato de que todas as pessoas mediadas tiveram mesmo um Brainstorming, ou confusão/tempestade
de ideias, em qualquer parte que acompanhavam os vídeos, o que nos deixou fascinados com os efeitos que a arte traz para
a vida das pessoas.
Silva (2009) afirma que um dos desafios colocados aos serviços educativos dos museus é o de contribuirem para a criação
de espaços de encontro e de partilha, promovendo e consolidando o ambiente museológico onde se constroem e negociam
discursos e leituras.
Um ponto negativo acerca dessas exposições foram as formações do educativo não seguirem uma linearidade no processo
de mediação, o que levou muitas vezes à insegurança de alguns mediadores e afetava inicialmente a abordagem ao público.
2.2. Xilográfico 1985 a 2015, Ocupação Aloísio Magalhães e Mensagens sonoras
A exposição Xilográfico 1985 a 2015 de Rubem Grilo ficou em cartaz no MAMAM de Março a Maio de 2015 e contava com mais
de 170 obras, entre xilogravuras, colagens e desenhos, da trajetória artística entre os anos de 1985 a 2015.
Essa exposição trouxe Rubem Grilo, um dos mais importantes xilogravadores brasileiros, a Recife, como curador da própria
exposição, nos fazendo refletir junto ao setor educativo e as palestras oferecidas pelo artista sobre o papel do curador nos
expositivos de arte, como se dá a relação desse profissional com os artistas e suas obras de arte, sobre arte moderna, gravura
e técnicas mistas.
Salientamos que as relações do educativo com a exposição em si foram bastante facilitadas pelas conversas com o próprio
artista e o acompanhamento mais aproximado da organização e conceito expográfico. Foi significativo perceber que a maioria
dos estudantes de Artes Visuais, todos da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), sentiram a necessidade de estar mais
próximos àquele contexto tão habitual para nós da UFPE. Isso não afastou, segundo M1, a colocação em relação às preferências estéticas que, no MAMAM, variavam entre arte moderna e contemporânea.
Outra exposição oferecida pelo MAMAM foi a Ocupação Aloísio Magalhães do acervo do Itaú, aberta de Maio a Julho de 2015.
A Ocupação foi um grande presente por ficarmos mais próximos à história do patrono do museu, o artista plástico, designer,
mestre de bonecos e patrimonialista.
Essas múltiplas faces de Aloisio Magalhães foram aliadas no que diz respeito à produção de material educativo, que até a
atualidade são utilizadas nas ações educativas promovidas no espaço. A formação dessa exposição foi muita intensa e ampla
e as visitas espontâneas ou agendadas cresceram de forma significativa. Durante toda a exposição aconteceram rodas de
conversa, palestras e atividades promovidas pelo educativo e pelo Itaú Cultural.
Aloísio foi o criador da identidade visual de uma série de famílias monetárias brasileiras. Criou, entre outros, o projeto gráfico
de notas do cruzeiro novo. Portanto, as obras de Aloísio estiveram tão próximas ao público que eram despercebidas. Então,
como participantes do educativo, também tínhamos a missão de inserir e mostrar ao público essa aproximação que existe
entre arte e vida.
Outro fator relevante nas mediações, segundo todos os mediadores questionados, eram os cartemas, termo que o filólogo
Antonio Houaiss cunhou para se referir a uma série de imagens geométricas que o designer fez por meio da colagem de cartões-postais e que tem uma das representações no Hall de entrada do MAMAM.
Fotografia 3 - Mediação com cartemas para Escola Estadual de Pernambuco

Fonte: Oliveira, 2015.

Mensagens sonoras de Paulo Meira foi uma exposição aberta de Maio a Julho de 2016 e lidava mais uma vez com arte contemporânea e os vários suportes artísticos.
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O projeto de pesquisa artística, segundo Paulo Meira no Blog do MAMAM, foi premiado no Programa Bolsa FUNARTE de Estímulo a Produção Artística 2014, e apresentou uma série de obras, cuja proposta conceitual, de natureza ficcional, era direcionada à investigação científica que buscava lançar luz à conhecida lenda sobre certa comunidade de albinos instalada nos
confins de um dos locais mais inóspitos do Brasil – o Raso da Catarina - Bahia.
Essa exposição dividiu bastante a opinião do público, que na maioria das vezes ficava perdido com a quantidade de peças e
a aparente desconexão entre elas. Em algumas mediações M2 descreveu a dificuldade em estabelecer um diálogo facilitador
para compreensão dos visitantes, quando diz que a exposição poderia ter um melhor conceito expográfico, mas ressalta a
abertura que a exposição trouxe ao fazer as lendas e vivências dos visitantes se tornarem semelhantes ao contexto das mensagens sonoras.
Em uma das mediações com uma Escola Municipal de Recife, as crianças se encantaram com as projeções de “cinema” e interagiram bastante com as lendas e estórias que conduziam cada mediação. Foi interessante como o educativo se posicionou
como equipe frente às cinquenta crianças, mas logo após percebemos a necessidade de saber lidar melhor com o público
infantil e com as questões que nos causavam desconforto.
Severino (2011) traz um ponto fundamental para pensarmos sobre isso. Ele discute sobre o senso ético-político que incorpora
a sensibilidade aos valores da convivência social, da condição coletiva das pessoas. A relação, a inter-relação, a dependência
recíproca entre as pessoas são também valores éticos. Tal eticidade apoia-se na dignidade humana e não se refere apenas à
existência social, mas também à coexistência social.
Fotografia 4 - Mediação para crianças de Escola Municipal do Recife na exposição Mensagens Sonoras de Paulo Meira

Fonte: Oliveira, 2016.

Em relação à participação do setor educativo como aporte para formação dos mediadores, podemos ressaltar que até o final
da exposição não foi tão efetivo, apesar das constantes visitas do artista e do prévio conhecimento do projeto, o modo de fazer
as pessoas se apropriarem do espaço e se relacionar com o projeto de Paulo Meira.
2.3. Moderna para sempre e Inimigos
Moderna para sempre, do acervo do Itaú Cultural, e Inimigos de Gil Vicente foram exposições que aconteceram de Agosto de
2015 a Fevereiro de 2016, esta última instaurando uma das temporadas mais polêmicas do MAMAM.
A coleção com 130 fotografias do movimento fotoclubista brasileiro, de 29 artistas, foi trazida pelo Itaú Cultural e instalou-se
nos dois andares do Museu. O curador Iatã Cannabrava trouxe obras modernistas consideradas raras, como a Bailarina do Balé
da Juventude UNE, Rio de Janeiro realizada por Thomas Farkas em 1947, exposta pela primeira vez fora do instituto. Entre
outras obras que atestam este acervo como o mais importante em registro modernista brasileiro, estão um conjunto de dez fotografias abstrato-geométricas de Ademar Manarini, a obra Arabescos em Branco (1960) e A folha Morta (1953), de Gertrudes
Altschul, rara representante do gênero feminino no fotoclubismo da década de 1940.
Na abertura da exposição Iatã Cannabrava recebeu o pesquisador e curador da Fundação Joaquim Nabuco, Moacir dos Anjos,
para um encontro aberto ao público chamado Outras Modernidades. Eles falaram principalmente sobre a remontagem que a
exposição apresentou sobre a entrada dos artistas brasileiros na discussão acerca dos limites da arte fotográfica mundial.
Esse evento foi um dos embasamentos teóricos mais importantes proporcionado pelo setor educativo, onde os mediadores
tiveram bastante material teórico para desenvolver as atividades com o público visitante.
Já a exposição Inimigos do artista Gil Vicente trouxe peças adquiridas pelo MAMAM nesse ano, através do Prêmio de Artes
Plásticas Marcantonio Vilaça/ Funarte 2014 para acervos públicos do Brasil, do qual foi vencedor. A mostra foi composta por
dez desenhos em carvão sobre papel, considerando algumas personalidades conhecidas nacional e mundialmente em cenas
polêmicas.
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Os retratos da série contam com imagens nas quais Gil Vicente aponta uma pistola para a maioria de representantes políticos
ou religiosos. Entre eles está o Papa Bento XVI, ou outras personalidades, como os ex-presidentes Fernando Henrique e Luíz
Inácio Lula da Silva.
Houve muitos entraves e desconfortos por parte do educativo pela extrema polêmica que os Inimigos causaram. O cartaz
externo, com a reprodução do retrato do ex-presidente Lula, foi rasgado ao meio no primeiro dia de exposição. Isso de alguma
forma mexeu fez o educativo refletir. Percebemos como as pessoas se relacionam com a Arte e o quão difícil seria estabelecer
um diálogo com o público mais parcial político e religiosamente.
Conseguimos ter muitas conversas com o artista e houve algumas oficinas de desenho e palestras sobre a técnica de arte em
carvão e as questões levantadas a partir dos retratos.
Entendemos ainda que a relação do público com as exposições é muito singular e depende especialmente de como a arte o
provoca. Em uma das mediações, M3 fala da tentativa em estabelecer contato com uma visitante, onde acaba sendo desconsiderado, tentando dialogar sobre as obras e suas questões pertinentes. Nesse caso, podemos entender que a descondideração
da visitante para com o mediador não era apenas pela fruição estética dos retratos, mas tinha também cunho político social
que a deixou extremamente indignada. Isso nos leva a refletir sobre o sentido mais importante na constituição do museu, que
é a provocação e reflexão que a arte traz não somente para o público visitante como também para os mediadores e educadores
desse tipo de espaço.
A reflexão se amplia sobre a bordagem de Tardif (2005) sobre os saberes experienciais que se dão no exercício de suas funções
e na prática de sua profissão. Ali são desenvolvidos saberes específicos, baseados no trabalho cotidiano e no conhecimento de
seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados.
Imagem 5 - Uma das obras da exposição Inimigos de Gil Vicente

Fonte: Oliveira, 2016.

2.4. Clube de arte moderna; Olinda Cerzida; Abril pro Rock e Um dedo de prosa
Clube de arte moderna ocorreu entre Novembro de 2015 a Janeiro de 2016 com o objetivo de instigar a apropriação do museu
e trazer a história do espaço.
Essa iniciativa, segundo o site da prefeitura do Recife, pretendia promover encontros e diálogos das Artes Visuais, da
gastronomia e da música. A exposição contou com a iluminação de Gustavo Albuquerque e com texto de Wilton de Souza
sobre a história e os causos do prédio, desde o Clube Internacional, passando pela sede da Prefeitura, Galeria de Arte e,
finalmente MAMAM.
O público pôde desfrutar de uma ambiência sonora que ocupou os salões superior e inferior, que no passado foram espaços de
realizações de festas. Esses ambientes foram propostos pelos Djs Dolores, Evandro Q, Renato L, Mabuse e o próprio Educativo.
A iniciativa dos artistas Aprígio Fonseca e Frederico Fonseca deu origem a exposição Olinda Cerzida, em cartaz de Janeiro a
Abril de 2016. Resultado de um projeto realizado no município de Olinda durante quatro anos com intervenções artísticas no
ambiente, o projeto Olinda Cerzida foi iniciado em 2006, com o objetivo de registrar a cidade por outro aspecto. Intervenções
foram sendo idealizadas e desenvolvidas até o ano de 2009. A mostra foi composta por 113 fotografias projetadas em vídeo
no Aquário Oiticica.
Por ser um espaço pequeno e mais afastado dos salões principais do MAMAM, tivemos também que explorar os ambientes externos aos salões principais. Falar de algumas esculturas em cerâmica vitrificada, de Francisco Brennand, localizadas na parte
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posterior do Museu, foi essencial para o educativo aproveitar o espaço ao máximo e conduzir os visitantes para interagir com
o video de Olinda Cerzida. Um ponto negativo foi convencer o público a se direcionar para o aquário e dialogar sobre contextos
que o próprio educativo não desenvolveu formação.
Abril pro Rock – V mostra de pôster arte design e Um dedo de prosa de Marcelo Silveira foram exposições que aconteceram de
Março a Abril de 2016 e facilitaram a aproximação com o público visitante lidando com questões bastante corriqueiras.
Para o acervo da mostra temática de Chico Science, foram selecionadas cerca de 60 peças, sendo algumas delas nunca mostradas
antes para o grande público. Simultaneamente o Museu recebeu a tradicional coletânea de cartazes. Eram cerca de 50 peças que
traziam um recorte importante da música pop contemporânea, abragendo festivais e shows importantes ocorridos na última década.
A exposição Um dedo de prosa se baseava em uma instalação de mobiliário, formado por uma mesa e quatro bancos, antes
posicionado em calçadas e praças de seis bairros de diferentes classes sociais do Recife, provocando reações diversas nos
moradores e transeuntes. Toda a interação foi gravada em vídeo e áudio com posterior autorização dos participantes, que
foram projetados durante a amostra no MAMAM.
A instalação teve incentivo do Funcultura e retratou temas atuais do cotidiano dos grandes centros urbanos, como mobilidade,
individualismo e segregação social.
O educativo na exposição de Marcelo Silveira teve uma participação intensa no tocante à montagem visual da reprodução onde
aconteceram as ações artísticas do próprio Marcelo e da organizadora Cristina Huggins. A partir dessa interatividade foi mais
fácil trazer o público para temas tão recorrentes no cotidiano e sugerir atividades de interação entre os visitantes e a obra. Não
tivemos uma efetiva formação do educativo fora das eventuais leituras e aproximação com o artista.
Baseado no livro de assinatura dos visitantes, percebemos uma queda de frequência de público no espaço, afetando tanto as
visitas agendadas, que eram raras, quanto as visitas espontâneas que foram diminuindo. Desde o início das experiências no
MAMAM, vemos que a formação de público é um dos problemas enfrentados, mas em especial a partir dessas últimas exposições não houve tão intensa participação e frequência do público. A utilização de instrumentos, como os livros de assinatura ou
comentários, para promover a formação de público é um dos artifícios que os espaços expositivos de arte têm para perceber
como podem melhorar o atendimento e quais dinâmicas podem ser interessantes para o público-alvo.
Em cada exposição realizada o educativo esteve muito ativo apesar dos entraves em relação à formação continuada dos mediadores, a uma melhor execução dos projetos educativos do museu e à visibilidade do MAMAM como espaço importante de cultura.
Como todos os mediadores, sobretudo os que foram entrevistados, acreditamos que o MAMAM representa um espaço importantíssimo para divulgação das Artes e para um processo rico de aprendizagem, mas que precisa de maior incentivo governamental, precisa entender e apoiar melhor o papel do mediador que se molda constantemente, valorizar o espaço e o acervo que
muitas vezes se torna invisível e pensar internamente com mais atenção nas possibilidades para além de artistas e projetos
artísticos legitimados.
3. PROJETOS EDUCATIVOS E EXPERIÊNCIAS DE MEDIADORES NA GALERIA RIOMAR
O conceito expositivo da exposição LIRAMARTES foi criado pela antropóloga Ciema Melo, onde nele a mediação propõe a transformação do shopping center em espaço educativo direcionado para despertar em crianças, adolescentes e adultos o apreço
pelas artes e, sobretudo, arte popular.
A mediação na Galeria tinha como objetivo contribuir para a aproximação do público visitante não só ao conceito expositivo,
mas ao universo único do colecionador Carlos Augusto Lira, ou seja, a ludicidade, à fantasia, ao sonho, ao que é vivo, ao que
pulsa. Era o diálogo entre o visitante, as peças e seu colecionador.
Carlos Augusto Lira é arquiteto famoso em Pernambuco, principalmente, por fazer o carnaval de Recife por muitos anos e por
ter a maior coleção de arte popular do Brasil. Ele possui relações de trabalho, como arquiteto, com a família de João Carlos
Paes Mendonça e trazer a LIRAMARTES configura a primeira vez que Carlos Augusto estende essa relação ao grupo JCPM,
sobretudo para mostrar a arte popular no shopping.
Na LIRAMARTES o projeto de ação educativa tinha muitas atividades propostas, mas apenas quatro ações tiveram sucesso. A
inviabilização dos projetos ocorreu por dois motivos: a indisponibilidade do próprio shopping frente à necessidade da Galeria
como espaço de constante aprendizagem e a prioridade de interesses, ou seja, ter um espaço de arte, realmente, ativo não era
uma das prioridades, mas sim conceber apenas um espaço de entretenimento.
Outra proposta foi baseada na vivência de atividades, através de oficinas desenvolvidas pelos mediadores do educativo, dentro
do Espaço Criança, uma parte da estrutura física da Galeria, no intuito de dinamizar as abordagens suscitadas na exposição.
Em relação a essa proposta não conseguimos realizar atividades.
Havia, no rol de ações educativas, a atividade de formação de mediadores culturais com alunos matriculados em escolas da
rede pública de ensino, localizadas no entorno do Shopping RioMar ou do Instituto JCPM, para realização de atividades de me1020
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diação. Foram abordados, em menos de dois meses, conteúdos referentes à arte popular brasileira, a partir do acervo exposto
na LIRAMARTES, além conceitos básicos de memória, patrimônio, artes e mediação cultural. Essa atividade foi realizada com
sucesso, mas com alguns detalhes fora do programa inicial, porém me chamou atenção o fato dessa ação estender o conceito
de mediação para além da profissionalização acadêmica.
Fotografia 6 - Ação educativa para formação de mediadores culturais

Fonte: Oliveira, 2016.

A peça do dia, como atividade educativa promovia a cada dia da semana, uma peça da exposição que ficaria em destaque
junto às reproduções de pinturas reconhecidas mundialmente, onde o diálogo entre a arte popular brasileira e a arte erudita
seria evidenciado. As peças do dia foram muitas vezes condutoras das mediações com o público espontâneo e agendado, isso
porque a comparação entre as peças populares e as reproduções de telas de artistas famosos fazia com que muitos visitantes
se interessassem pelas reproduções e só posteriormente, com a intervenção dos mediadores, por arte popular.
Essa questão trazida acima era uma das inquietações comum aos mediadores, pois o projeto nos encantou pelas propostas
que poderiam ser desenvolvidas, mas deixava lacunas quando pensado mais profundamente. Era comum enquanto participantes de um processo de aprendizagem, querermos dar novas sugestões de ações e fazermos com que os momentos de
mediação fossem agradáveis e produtivos. Esse desejo acabou sendo reprimido pela distorção de compromisso do Shopping
para com o espaço, como é bem colocado pelos mediadores questionados, M4 e M5. M4 frisa que “a empolgação por estarmos
num espaço tão diferente de exposição, acabou nem sendo tudo aquilo que esperávamos. O shopping não tinha palavra quando
tratava das nossas ideias, que foram tão elogiadas no primeiro momento”. Já M5 relatou que “às vezes não conseguia entender
como faríamos a relação das peças do dia com as peças populares, mas que ao longo do tempo aprendemos a relacionar tudo a
tudo. Apesar de que na maioria das vezes niguém percebia aquelas peças populares como Arte”.
Isso nos faz pensar sobre o que Freire (2005, p.47) trata sobre o processo do ensinar ao dizer que “saber ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.
Trazer arte erudita, como se dirigia o setor educativo às reproduções de telas famosas, não contemplou totalmente as expectativas de dar destaque às obras populares porque, a maneira com que o conceito expositivo visual desdobrou esse diálogo, é como
se mais uma vez a arte popular estivesse escondida por trás de todo o universo artístico reconhecido. Porém, como afirma M5
numa das respostas do questionário, “o fato de a temática das obras clássicas ser algo tão atual nas obras populares de Carlos Augusto, foi um ponto de partida bem interessante para a condução das mediações e acabou contemplando o que queríamos”.
Fotografia 7 - Peça do dia - Reprodução de ”As três graças” – 1635 - Peter Paul Rubens e Peça anônima

Fonte: Oliveira, 2016.
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A ação de mediação Café com terceiros uma vez por semana, seria realizada uma recepção para funcionários terceirizados
do Shopping RioMar para conversa descontraída sobre arte. O pretexto seria tomar um café, conversar sobre o cotidiano das
pessoas e tentar relacionar essas abordagens à exposição. Essa ação nunca foi desenvolvida no espaço expositivo da Galeria.
A LIRAMARTES dispunha de uma trilha sonora que funcionava também como ação mediadora e contemplava expressões musicais de todo Brasil, contribuindo para a ampliação das possibilidades de interação entre os visitantes e o conceito expositivo.
Foram selecionadas variadas expressões musicais presentes em todo território nacional: carimbó, forró, pop, coco, axé, samba.
A LIRA AMAR ÁFRICA, a segunda exposição da Galeria, trouxe muitas peças africanas, dentre elas esculturas, pinturas e tapeçaria, de várias etnias africanas, para compor o espaço. Apesar de desestabilizar a equipe tivemos muitos momentos de
estudos, através de leitura de textos, vídeos, de sugestões de oficinas e circuitos de mediação, que enriqueceram bastante o
repertório de saberes necessários para as atividades de mediação.
Segundo M4, a coordenação do educativo sempre tentava manter o diálogo com o Shopping, mas algumas vezes não resultou
nos objetivos esperados pela equipe. Tudo isso, provavelmente, devido a inexperiência do Shopping com esse tipo de espaço,
com profissionais especializados em educação museal e a função mercadológica do local.
As exposições LIRAMARTES e LIRA AMAR ÁFRICA estavam situadas no Shopping RioMar e isso representou ao mesmo tempo
um desafio e um aprendizado para a equipe inteira, como cita M4. Muitos visitantes não sabiam que o lugar se tratava de uma
exposição, muitas vezes não queriam mediação e pensavam ser uma grande loja de artesanato. A partir de várias inquietações
que surgiram, a equipe tentou contornar e sustentar as atividades pedagógicas e por haver uma diversidade de áreas de conhecimento, foi muito rico o feedback interno.
Fotografia 8 -Mediação para turma de Técnico em Administração do Grau técnico

Fonte: Oliveira, 2017.

Fotografia 9 - Mediação para a turma de História da FAFICA

Fonte: Oliveira, 2017.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscando perceber quais seriam as inquietações dos mediadores nos espaços expositivos de arte nos deparamos com questões as quais nunca pensamos sobre, por exemplo, a identificação profissional dentro do museu e como isso interfere no
comportamento profissional de cada um.
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Considerando toda a pesquisa, as inquietações de maior relevância foram: o comportamento dos mediadores em relação à
abordagem aos visitantes; a inviabilização de ações educativas; a deficiência na divulgação dos espaços expositivos e a interação do educativo com o próprio setor educativo.
Desse modo, a pesquisa revela a necessidade de refletir, aprofundar e perceber que a intervenção dos setores educativos é um
fator de extrema importância para a formação e identificação de todos os mediadores e educadores.
Em segundo lugar, entendemos que as inquietações são latentes e muito semelhantes em ambos espaços pesquisados e que
a condução da formação e profissionalização é extremamente importante, mas ainda não são percebidos como tal.
Nesse mesmo contexto, é importante frisar que nessa pesquisa os processos artísticos e educativos dentro e fora dos espaços
expositivos de arte influenciaram de maneira evidente na identificação e atuação desses profissionais como educadores e
sobretudo como cidadãos pensantes.
Por fim, trazendo os pontos positivos e negativos de cada experiência, tendemos a facilitar não somente o entendimento das
observações inquietantes, que precisam estar/ser mais presentes e discutidas no meio acadêmico e, principalmente, dentro
dos educativos, como também refletir sobre quais as razões que motivam tantas inquietações dos profissionais em espaços
expositivos de arte.
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INICIAR UM PROCESSO DE PESQUISA COM E PELAS IMAGENS
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RESUMO
O texto indica o modo como artefatos culturais diversos – audiovisuais e textuais – permitem a formação inicial de um grupo
de pesquisa para trabalhar com questões sociais – movimentos migratórios - ‘usando’ esse material e buscando compreender
como esta questão se transforma em processos curriculares nas escolas. Como a pesquisa envolve outros ‘participantespensantes’ – docentes e discentes - para além daqueles que formam o grupo de pesquisa, é necessário que este se prepare, o mais
articuladamente possível, para mediar os contatos com os filmes, nas sessões de cineclube pensadas para o desenvolvimento
do projeto, tanto quanto para outras atividades planejadas: produção de vídeos e de livros com conteúdo literário e imagético.
A busca de imagens, sons e textos na Internet tem permitido, também, que se acumulem outros recursos àqueles que iniciam
o processo, em especial, porque a temática estudada encontra-se presente nas mídias, atualmente, com muita intensidade.
Partindo da idéia de que todos formam redes educativas e que nelas se formam, buscamos compreender os modos como, nos
cotidianos vividos – em especial, os escolares – articulamos os ‘conhecimentossignificações’ reproduzidos, transmitidos e
criados nestas redes, com base no pensamento de Certeau e seus estudos acerca dos cotidianos. Assumimos que, na pesquisa, todo este material produzido se comporta como ‘personagem conceitual’ tal como pensado por Deleuze e Gattari. O corpus
da pesquisa é produzido assim por todo este material mediador dos processos que desenvolvemos, bem como as ‘conversas’
que são feitas acerca deles com os ‘participantespensantes’ da pesquisa
Palavras-chave: Imagens, sons e textos, Artefatos culturais, Redes educativas, Personagens conceituais, Movimentos migratórios e currículos.

Iniciar um projeto1 que deve se desenvolver com imagens e sons, inicialmente com filmes, exige que se organize o grupo responsável – formado de coordenadora (pesquisador senior); cinco pesquisadoras juniors; quatro doutorandas; seis mestrandos; cinco bolsistas de iniciação científica – em torno de ‘conhecimentossignificações’2 comuns e de expressões imagéticas e
sonoras também comuns.
À leitura de textos que tratam das questões prático-teóricas e teórico-epistemológicas acerca da temática que se busca
compreender – movimentos migratórios e currículos - produzindo outros artefatos culturais deve equivaler, também, à busca
de imagens e sons que tragam outras indagações, permitindo trabalhar, articuladamente, com todas as expressões culturais
possíveis. Desse modo, artefatos culturais diversos em textos, imagens e sons articulam as ‘conversas’3 necessárias que permitem, ao grupo de pesquisa envolvido, criar condições de ir avançando no processo de formação para atuar posteriormente
com os outros ‘praticantespensantes’ da pesquisa. Com isto, tornam-se ações comuns articuladoras: ‘verouvir’ os filmes que
serão projetados posteriormente nos cineclubes criados, ‘conversando’ acerca do que mostram em conteúdo e forma (o roteiro; os diálogos; técnicas cinematográficas, a trilha sonora; uso de cores ou uso de preto e branco; as expressões usadas:
comédia, drama etc; posição do diretor sobre a questão ‘migração’), bem como o modo como isto tudo foi sentido pelo grupo;
ver livros infanto-juvenis acerca da questão e iniciar a produção de textos a serem transformados em livros; produzir vídeos
acerca da questão estudada, do roteiro à produção ‘visualsonora’ do mesmo. Todos estes processos vão tecendo os ‘conhecimentossignificações’ acerca da questão estudada entretecidos com textos de pesquisadores diversos e documentos oficiais
de governos ou associações internacionais. A busca de textos e imagens (fotografias e vídeos) nas mídias, em especial, na
Internet, completa esta intensa e articulada formação do grupo de pesquisa para se lançar em campo4.
1. O projeto tem como título “Processos curriculares e movimentos migratórios: os modos como questões sociais se transformam em questões curriculares
nas escolas” e conta com financiamento CNPq, CAPES, FAPERJ e UERJ. Será desenvolvido entre março/2017 e fevereiro/2022.
2. O desenvolvimento das pesquisas nos/dos/com os cotidianos nos fez compreender que as dicotomias herdadas do modo de construção do pensamento na
Modernidade significavam limites ao que precisávamos tecer quanto aos pensamentos necessários para compreender às redes educativas que estudávamos.
Por esse motivo, adotamos essa forma de escrever os termos antes dicotomizados: juntando-os, grafando-os em itálico, entre aspas simples, pluralizando-os
com frequência e, algumas vezes, invertendo o modo como são ditos e escritos (ex ‘práticateoria’ em lugar de teoria-prática; ‘aprendizagemensino’ e não ensino-aprendizagem etc). No caso desta primeira expressão – ‘conhecimentossignificações’ – entendemos que a toda criação de conhecimentos corresponde a
criação de significações para o mesmo que lhes fornece sua importância social.
3. Na corrente de pesquisa em que trabalhamos – pesquisas nos/dos/com os cotidianos – as ‘conversas’ se apresentam como o lócus privilegiado de acumulação do material de pesquisa.
4. Este texto é complementado com um vídeo produzido pelo grupo de pesquisa mostrando esta preparação.
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Neste texto, não vamos, assim, trabalhar com a questão central do projeto em curso, mas sim buscar indicar como um grupo
de pesquisa se prepara para trabalhar com recursos imagéticos e sonoros – filmes - e outros artefatos culturais que funcionarão como elementos de mediação no projeto para chegarmos às ‘conversas’, lócus privilegiado na corrente de pesquisa em
que trabalhamos para a acumulação das narrativas, imagens e sons que conformam os‘personagens conceituais’ (Deleuze;
Guattari, 1992) da pesquisa.
Desse modo, inicialmente, vamos tratar de alguns modos de pensar que estão na base desta pesquisa que se inicia.
1. ARTEFATOS CULTURAIS COMO ‘PERSONAGENS CONCEITUAIS’
Trabalhando, há muito, com imagens e sons, éramos interrogadas por colegas de outros grupos de pesquisa, com insistência,
acerca do que estas e estes eram nas pesquisas que realizávamos: “representavam” alguma coisa? Eram “ilustrações” ao que
dizíamos nos textos? Serviam para quê? Fomos encontrar em Deleuze e Guattari (1992) a compreensão de que eram “personagens conceituais”, ou seja, aqueles que ‘fazemos falar e perguntar por nós’, como Deleuze indica que o personagem “o Idiota”
faz para Descartes, ou melhor, como Descartes faz com seu personagem “o Idiota”.
Para estes autores, os “personagens conceituais” aparecem por necessidade de partilhar seu pensamento e fazê-lo avançar, ou
seja, criar. Assim, “não são mais determinações empíricas, psicológicas e sociais, ainda menos abstrações, mas intercessores,
cristais ou germes de pensamento” (Deleuze; Guattari, 1992:.85). Para esses autores
o essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não há obra. Podem ser pessoas – para um
filósofo, artistas ou cientistas; para um cientista, filósofos ou artistas – mas também coisas, plantas, até animais, como em
Castañeda. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios intercessores. É uma série. Se não
formamos uma série, mesmo que completamente imaginária, estamos perdidos. Eu preciso de meus intercessores para me
exprimir, e eles jamais se exprimiriam sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando isso não se vê. E mais ainda
quando é visível: Félix Guattari e eu somos intercessores um do outro. (p.156)

Passamos a ver, então, esses artefatos, como o ‘outro’ com que ‘conversamos’ permanentemente, que nos vai colocando
perguntas, que nos obriga a ‘fazerpensar’ para permitir ‘caminhar’ o pensamento e com o qual criamos ‘conhecimentossignificações’ com tudo o que vamos acumulando, organizando e articulando ao desenvolver as pesquisas com os cotidianos. É assim,
que temos como um caminho importante para nós, nas pesquisas, registrar em vídeos as “conversas” que vamos desenvolvendo com os ‘praticantespensantes’5 (OLIVEIRA, 2012) das escolas sobre imagens e sons de filmes, para que, podendo revê-las,
através das imagens captadas, criemos ‘espaçostempos’, no grupo de pesquisa, para que elas nos questionem, permitindo a
produção de novos ‘conhecimentossignificações’ acerca das redes educativas e dos cotidianos escolares, nas tantas narrativas
de escolas que surgem durante os encontros que desenvolvemos. Essas narrativas trazem, sempre, memórias virtuais (reinventadas) já que sempre estão em movimento.
Desse modo, imagens, sons e narrativas têm funcionado como ‘personagens conceituais’ para nós, permitindo a formulação
de pensamentos relacionados àquilo que vai aparecendo nas ‘conversas’6 e que pode ser tanto o realizado ou visto realizar, em
algum momento, nos processos curriculares, nas escolas, como o que aparece como possibilidade de realização futura que
entendemos como uma realidade virtual, em sua possibilidade de realização.
É preciso dizer que nessas ‘conversas’ interessa-nos conhecer o que ocorre nas escolas, pela versão que lhes dão os tantos
‘praticantespensantes’ que por elas circulam e, mais ainda, interessa-nos: conhecer as negociações de diversos tipos que são
necessárias e estão presentes nelas, seja em disputas por hegemonia, em lutas políticas diversas – locais ou globais - em contradições ideológicas, em crenças de múltiplas origens, produzindo memórias de inúmeros tipos e permitindo ações curriculares diversificadas; produzir o levantamento de possibilidades curriculares que aparecem sendo vividas cotidianamente; buscar
perceber as articulações entre ‘conhecimentossignificações’, conteúdos e processos curriculares realizados ou possíveis de
imaginar, tanto quanto os processos que podem acontecer a partir dali ou que poderiam ter acontecido se… Em resumo: os
processos diferenciados e complexos e, sempre, caóticos que nas escolas aparecem como realidade ou como virtualidade, em
possibilidades múltiplas e complexas, a partir de necessidades sentidas. Assim, não nos interessa “o que ocorre nas escolas”
ou, em termos das ciências “duras”, a “verdade sobre as escolas”, queremos conhecer aquilo que seus ‘praticantespensantes’
pensam que aconteceu, que acontece ou que acontecerá nas escolas, sua ‘virtualidade’, tal como a compreende Deleuze acontecendo com o filósofo (2007; 2003; 1985).
Pelo que trabalhamos até aqui, pode ser entendido que as possibilidades de pesquisa para nós são múltiplas e que buscamos
modos próprios de trabalhar com as redes educativas existentes nos tantos cotidianos em que vivemos, tendo as “conversas”1
como lócus principal nas pesquisas que realizamos. É desse modo, repetimos, que assumimos as narrativas e tantos outros
sons e imagens de todo tipo, como “personagens conceituais”.

5. Oliveira (2012) usa estes termos, coerente com o pensamento de Certeau (2012) que os chama “praticantes”, mas os vê como criadores permanentes de
‘conhecimentosignificações’. Desse modo, a autora vai além dele indicando o que ele diz acontecer, ao dizê-los ‘praticantespensantes’
6. Para a discussão desta decisão teórico-metodológica enviamos a Elias (1994), Coutinho (1997), Larrosa (1999) e Maturana (2001).
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2. REDES EDUCATIVAS NA MEDIAÇÃO COM ARTEFATOS CULTURAIS E AS ‘CONVERSAS’
Na compreensão de que todos os seres humanos criam redes educativas, nas quais se formam, nas pesquisas com cotidianos
foi necessário identificar e nomear estas redes para buscarmos caracterizar a complexidade dos ‘conhecimentossignificações’
nelas criados, transmitidos e reproduzidos, bem como os processos diversificados com que esses chegam às escolas e aos
processos curriculares que nelas são desenvolvidos.
Assim, temos trabalhado com as seguintes redes: a das ‘práticasteorias’ da formação acadêmica; a das ‘práticasteorias’ pedagógicas cotidianas; a das ‘práticasteorias’ das políticas de governo; a das ‘práticasteorias’ coletivas dos movimentos sociais; a
das ‘práticasteorias’ das artes; a das ‘práticasteorias’ das pesquisas em educação; a das ‘práticasteorias’ de produção e ‘usos’
de mídias; a das ‘práticasteorias’ de vivências nas cidades, no campo e à beira das estradas. Consideramos todas, como se
nota, de ‘práticasteorias’ pois percebemos que em todas elas são desenvolvidas ações e criados pensamentos, bem como
produzidas tecnologias diversificadas no ‘uso’ (Certeau, 2012) de múltiplos artefatos, em incessantes movimentos. Também,
na relação entre elas, se dão negociações diversas, com produção de novos elementos, além de freqüentes lutas por hegemonia de ‘fazeressaberes’. Essas redes precisam ser entendidas, também, como ‘mundos culturais’ nos quais os seres humanos
entram em relação com artefatos culturais múltiplos que expressam possibilidades de criação de imagens, sons e narrativas.
Essa ideia nos tem permitido compreender os múltiplos e complexos fluxos culturais presentes nestas redes e que vão com os
seres humanos nos movimentos que fazem dentro delas e nas relações que estabelecem entre elas, levando como mediadores
os inúmeros artefatos que nelas estão, permitindo trocas, criando beleza e diferentes ‘conhecimentossignificações’ necessários às suas vidas, instalando medos e crenças nos processos em curso nelas, inúmeras vezes – estimulado, particularmente,
por interesses dos ‘participantespensantes’ de algumas delas, como temos visto de forma crescente, acontecer com ações de
diversas mídias (ALVES, 2016; FERRAÇO; SOARES e ALVES, 2016).
O tempo todo, a participação nestas redes faz surgir novos ‘conhecimentossignificações’, quer seja algum que permita resolver
um problema ou algum que surja criando uma nova tecnologia de uso (Certeau, 2012) ou, ainda, buscando explicar ou justificar
um acontecimento de que se participou. Vale lembrar que Lefebvre (1983) identifica:
‘o conhecimento é um fato’: desde a vida prática mais imediata e mais simples, nós ‘conhecemos’ objetos, seres vivos, seres
humanos.(…) [Neste sentido, ] o conhecimento é ‘prático’, (…) é ‘social’ e ‘(…) tem um caráter histórico. [Por outro lado, ]
todo pensamento é movimento. O pensamento que estanca deixa produtos: obras, textos, resultados ideológicos, verdades.
Cessou de pensar. [No entanto] todo pensamento ‘é’ um movimento de pensamento, mas também (…) todo pensamento
verdadeiro é pensamento (conhecimento) de um movimento, de um devir (p47).

Certeau (2012) nos ajuda a compreender como os movimentos, nos ‘espaçostempos’ das redes educativas cotidianas, surgem
e desaparecem, num instante. A isso, ele deu o nome de “táticas” que nos explicou serem
a ação calculada que é determinada pela ausência de um ‘próprio’.(…) A tática não tem lugar senão o do outro. (…) Não tem
meios para se manter em si mesma, à distância, numa posição recuada, de previsão e de convocação própria: a tática é movimento ‘dentro do campo de visão do inimigo’, (…), e no espaço por ele controlado. Ela não tem portanto a possibilidade de
dar a si mesma um projeto global nem de totalizar o adversário num espaço distinto, visível e objetivável. Ela opera golpe por
golpe, lance por lance. Aproveita as ‘ocasiões’ e delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade
e prever saídas. (p.100)

Nesses movimentos, os seres humanos vão criando ‘conhecimentossignificações’ acerca dos artefatos com os quais interage,
os acontecimentos e os outros seres humanos com os quais está em relação. Essas relações, como aquilo que criam, são sempre efêmeras, mas deixam marcas naqueles que as vivem. Falando sobre os atos de leitura, Certeau (2012) os descreve assim:
de fato, a atividade leitora apresenta, ao contrário, todos os traços de uma produção silenciosa: flutuações através da página, metamorfose do texto pelo olho que viaja, improvisação e expectação de significados induzidos de certas palavras,
intersecções de espaços escritos, dança efêmera. Mas incapaz de fazer um estoque (salvo se escreve ou registra), o leitor
não se garante contra o gasto do tempo (ele esquece lendo e esquece o que já leu) a não ser pela compra do objeto (livro,
imagem) que é apenas o ersatz (resíduo ou promessa) de instantes “perdidos” na leitura. Ele insinua as astúcias do prazer
e de uma reapropriação no texto do outro: aí vai caçar, ali é transportado, ali se faz plural como os ruídos do corpo. Astúcia,
metáfora, combinatória, esta produção é igualmente uma “invenção” da memória. Faz das palavras as soluções de histórias
mudas. O legível se transforma em memorável: Barhtes lê Proust no texto de Stendhal7; o espectador lê a paisagem de sua
infância na reportagem de atualidades. A fina película do escrito se torna um remover de camadas, um jogo de espaços. Um
mundo diferente (o do leitor) se introduz no lugar do autor (p.49)

Com alguns elementos que acentuam as possibilidades – imagens, sons, palavras, gestos, possibilidades de trocas entre os
que, juntos, vêem filmes etc - o cinema funciona do mesmo modo. É produção silenciosa, que permite interpretações diversas
e múltiplas, permite instantes perdidos e criação de memórias. O mundo do espectador é diferente do lugar do diretor do filme
ou de cada um que participou da feitura do mesmo: atores/atrizes, técnicos diversos, múltiplos diretores etc.
7. Nota de Certeau (2012, p. 321): Roland Barthes. Le plaisir du texte. Paris, Seuil, 1973, p 58.
1026

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

A expressão disso nas escolas vem sendo tratado pelos diversos grupos que, no Brasil, pesquisam com os cotidianos e os
currículos neles ‘praticadospensados’ Carvalho (2009) indicou, em uma síntese desse movimento, “o cotidiano escolar como
comunidade de afetos” e “o currículo como comunidades tecidas em redes de conversações e ações complexas”. Desenvolvendo um estudo que avança da “comunidade como princípio da modernidade”, passando pelas “comunidades singulares e cooperativas no contexto da sociedade de controle”, essa autora chega à compreensão das “comunidades híbridas e heterológicas
na perspectiva da hermenêutica diatópica em redes de subjetividades compartilhadas nos cotidianos escolares”.
Para gestar esse percurso, a autora entende que trocas e compartilhamento, em ‘conversas’, articulam as possibilidades curriculares na contemporaneidade. Para que esses movimentos possam se dar e serem ampliados, entende que, em complexas
e múltiplas relações, os infinitos elementos da cultura e da educação ‘entramsaem’ das escolas encarnados em seus ‘praticantespensantes’. Estendemos, assim, este pensamento como indicando o que se dá em todas as redes educativas nas quais os
‘praticantespensantes’ participam.
Nos ‘espaçostempos’ destas redes podemos perceber que se conversa muito. Na visão hegemônica, essas conversas são entendidas, na maior parte das vezes, como ‘perda de tempo’. Mas nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos, estendemos que este é o
verdadeiro ‘lócus’ de pesquisa, pois nelas surgem imagens, sons e narrativas que vão se transformar em nossos ‘personagens conceituais’, como já dissemos. Nas escolas, é o modo principal de como os ‘conhecimentossignificações’ fluem e ganham potência.
Acerca desta forma de ser nos cotidianos, Elias (1994) escreve:
tomemos, por exemplo, uma forma relativamente simples de relação humana, a conversa. Um parceiro fala, o interlocutor
retruca. O primeiro responde e o segundo volta a replicar. Se considerarmos não apenas as observações e contra-observações
isoladas, mas o rumo tomado pela conversa como um todo, a seqüência de ideias entremeadas, carreando umas às outras
numa interdependência contínua, estaremos lidando com um fenômeno que não pode ser satisfatoriamente representado nem
pelo modelo físico da ação e reação das bolas [de bilhar], nem pelo modelo fisiológico da relação entre estímulo e reação. As
ideias de cada um dos parceiros podem mudar ao longo da conversa. (…) A característica especial desse tipo de processo, que
podemos chamar de imagem reticular, é que, no decorrer dele, cada um dos interlocutores forma ideias que não existiam antes
ou leva adiante ideias que já estavam presentes. Mas a direção e a ordem seguidas por essa formação e transformação das
ideias não são explicáveis unicamente pela estrutura de um ou outro parceiro, e sim pela relação entre os dois. E é justamente
esse fato de as pessoas mudarem em relação umas às outras e através de sua relação mútua, de se estarem continuamente
moldando e remoldando em relação umas às outras, que caracteriza o fenômeno reticular em geral (p.29).

Isso ganha importância especial ao percebermos que, no momento atual, em diversos campos das ciências humanas, se faz
uma volta de 180º na dicotomia sujeito-objeto e se passa a compreender que a relação pesquisador-pesquisado não se dá
entre nós-eles – simples abstrações, como antes se entendia -, mas sim entre eu-tu, na qual se admite que existe uma relação
de igualdade em que um observa o outro, um cria ‘conhecimentossignificações’ acerca do outro (GONÇALVES e HEAD, 2009),
em um mesmo movimento, como o que se estabelece nas conversas cotidianas, tal como as descreve Elias na citação acima.
Para Maturana (2001), partindo de seus estudos em biologia, este modo de agir vai muito além de ‘uma coisa qualquer de todo
dia’ pois funda a nossa própria humanidade. Diz este autor:
Frequentemente nos dizem que precisamos controlar nossas emoções e nos comportar de maneira racional, principalmente
quando somos crianças ou mulheres8. Quem nos fala assim quer que nos comportemos de acordo com alguma norma de
sua escolha. Vivemos numa cultura que opõe emoção e razão como se se tratassem de dimensões antagônicas do espaço
psíquico. Falamos como se o emocional negasse o racional e dizemos que é o racional que define o Humano. Ao mesmo
tempo sabemos que, quando negamos nossas emoções, nenhum raciocínio pode apagar o sofrimento que geramos em
nós mesmos ou nos outros. Finalmente, quando temos alguma desavença, ainda no calor da raiva, também dizemos que
devemos resolver nossas diferenças conversando e, de fato, se conseguimos conversar, as emoções mudam e a desavença
ou se esvai ou se transforma, com ou sem briga, numa discordância respeitável. O que acontece? Penso que, ainda, que o
racional nos distinga de outros animais, o humano se constitui ao surgir a linguagem na linhagem hominídeo a que pertencemos, na conservação de um modo particular de viver o entrelaçamento do emocional e do racional que aparece expresso
em nossa habilidade de resolver nossas diferenças emocionais e racionais conversando. Por isso considero central para a
compreensão do humano, tanto na saúde como no sofrimento psíquico ou somático, entender a participação da linguagem
e das emoções no que, na vida cotidiana, conotamos com a palavra ‘conversar’ (p. 167).

Por isso mesmo, nossas redes educativas poderiam, ainda com Maturana (2001), serem entendidos como ‘redes de conversações’ já que:
como animais linguajantes, existimos na linguagem, mas como seres humanos existimos (trazemos nós mesmos à mão em
nossas distinções) no fluir de nossas conversações9, e todas as atividades acontecem como diferentes espécies de con-

8. Em nossa vivência atual, por influência dos movimentos que nos ajudam a compreender a sociedade em que vivemos e pesquisamos, acrescentaríamos: afro-descendentes, comunidade LGBTTIA, jovens, portadores de necessidades especiais…toda aquela variedade que expressa nossa própria condição de ser humano.
9. Nota de Maturana “Chamo de conversação nossa operação nesse fluxo entrelaçado de coordenações consensuais de linguajar e emocionar e chamo de conversação as diferentes redes de coordenações entrelaçadas e consensuais de linguajar e emocionar que geramos ao vivermos juntos com seres humanos. (p. 132)
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versações. Consequentemente, nossos diferentes domínios de ações (domínios cognitivos) como seres humanos (culturas,
instituições, sociedades, clubes, jogos, etc.) são constituídos como diferentes redes de conversações, cada uma definida por
um critério particular de validação, explícito ou implícito, que define e constitui o que a ela pertence (p.132).

Nessa mesma direção, por fim, podemos lembrar Larrosa (2003) quando escreveu que
nunca se sabe aonde uma conversa pode levar…uma conversa não é algo que se faça, mas algo no que se entra…e, ao entrar
nela, pode-se ir aonde não havia sido previsto…e essa é a maravilha da conversa…que, nela, pode-se chegar a dizer o que não
queria dizer, o que não sabia dizer, o que não podia dizer…E, mais ainda, o valor de uma conversa não está no fato de que ao
final se chegue ou não a um acordo…pelo contrário, uma conversa está cheia de diferenças e a arte da conversa consiste em
sustentar a tensão entre as diferenças… (p. 212)

Desse modo, nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos, assumimos que escrever/falar da importância das ‘conversas’ tem a
ver com a compreensão que Certeau (2012) tem dos trabalhos realizados por Détienne10 em cujos processos de pesquisa ‘dizer’
e ‘repetir de outro modo’ são as maneiras de indicar o conteúdo e as metodologias de pesquisar. Certeau, sobre este autor, diz
que o mesmo
não instala as histórias gregas diante de si para tratá-las em nome de outra coisa que não elas mesmas. Recusa o corte que
delas faria objetos de saber, mas também objetos a saber, cavernas onde ‘mistérios’ postos em reserva aguardariam da pesquisa científica o seu significado. Ele não supõe, por trás de todas essas histórias, segredos cujo progressivo desvelamento
lhe daria, em contrapartida, o seu próprio lugar, o da interpretação. Esses contos, histórias, poemas e tratados para ele já
são práticas. Dizem exatamente o que fazem. São gestos que significam. (…) Formam uma rede de operações da qual mil
personagens esboçam as formalidades e os bons lances. Neste espaço de práticas textuais, como num jogo de xadrez cujas
figuras, regras e partidas teriam sido multiplicadas na escala de uma literatura, Detienne conhece como artista mil lances já
executados (a memória dos lances antigos é essencial a toda partida de xadrez), mas ele joga com esses lances; deles faz
outros com esse repertório: ‘conta histórias’ por sua vez. Re-cita esses gestos táticos. Para dizer o que dizem, não há outro
discurso senão eles. Alguém pergunta: mas o que “querem” dizer? Então se responde: vou contá-los de novo. Se alguém lhe
perguntasse qual era o sentido de uma sonata, Beethoven, segundo se conta, a tocava de novo. O mesmo acontece com
a recitação da tradição oral, assim como a analisa J. Goody: uma maneira de repetir séries e combinações de operações
formais, com uma arte de “fazê-las concordar” com as circunstâncias e com o público11 (CERTEAU, 2012, p.155)

Este mesmo autor indica, então, os ‘espaçostempos’ que a narratividade ocupa da escritura de outros autores nos quais não se
nota isto, habitualmente. Diz que
para explicitar a relação da teoria com os procedimentos dos quais é efeito e com aqueles que aborda, oferece-se uma
‘possibilidade’: um discurso em histórias. A narrativização das práticas seria uma ‘maneira de fazer’ textual, com seus
procedimentos e táticas próprios. A partir de Marx e Freud (para não remontar mais acima), não faltam exemplos autorizados. Foucault declara, aliás, que está escrevendo apenas histórias ou ‘relatos’. Por seu lado, Bourdieu toma relatos como
a vanguarda e a referência de seu sistema12. Em muitos trabalhos, a narratividade se insinua no discurso erudito como o
seu indicativo geral (o título), como uma de suas partes (‘análises de casos’, ‘histórias de vida’ ou de grupos etc) ou como
seu contraponto (fragmentos citados, entrevistas, ‘ditos’ etc) (…) Não seria necessário reconhecer a legitimidade ‘científica’
supondo que em vez de ser um resto ineliminável ou ainda a eliminar do discurso, a narratividade tem ali uma função necessária, e supondo que ‘uma teoria do relato é indissociável de uma teoria das práticas’, como a sua condição ao mesmo tempo
que sua produção? (CERTEAU, 1994, p.152-153)

3. MOVIMENTOS PARA INICIAR UMA PESQUISA COM A MEDIAÇÃO DE MÚLTIPLOS ARTEFATOS AUDIOVISUAIS
Deste modo, as ações para articular o grupo de pesquisa com as ideias do projeto que se inicia, possibilitando o trabalho junto
a outros ‘participantespensantes’ da pesquisa – docentes e discentes - incorporam os processos de que tratamos antes: as
redes educativas como modos de organização dos seres humanos, nas quais existem ‘mundos culturais’ diversos, cuja mediação é realizada com a presença de artefatos culturais múltiplos; as pesquisas com os cotidianos como ‘espaçostempos’ de
‘conversas’; a compreensão dos artefatos culturais usados como ‘personagens conceituais’, ativando nossas ações e pensamentos para melhor compreendermos aquilo que desejamos conhecer com as ‘práticasteorias’ desenvolvidas nos cotidianos.
Queremos destacar que o projeto tem o privilégio de contar com cinco doutores pesquisadores juniors: duas doutoras formadas em um dos Programas de Pós-graduação em Educação no qual atuamos e que continuam a pesquisar junto ao grupo, sem
bolsa, sendo uma delas professora de uma universidade federal em campus do interior; uma professora doutora recém-concursada na Universidade em que atuamos, formada em Programa que conta com uma linha que estuda cotidianos; duas bolsistas PNPD (Programa Nacional de Pós-doutorado)/CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)
10. Historiador francês que trabalha com a civilização grega.
11. Nota de Certeau: Cf Goody, Jack, Mémoires et apprentissage dans les sociétés avec ou sans écriture: la transmission du Bagre, em L’Homme, t. 17, 1977, p. 29-52.
12. Isto aparece bem no livro que publica a última pesquisa conduzida por Bourdieu (1997)
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também formadas em um dos Programas de Pós-graduação em Educação que atuamos e que atuam, uma em cada um deles,
nos dois diferentes programas a que nos relacionamos. Esta situação ativa uma dinâmica de trocas de ‘conhecimentossignificações’, com uma rápida incorporação dos outros integrantes do grupo, em ‘conversas’ permanentes com doutorandos,
mestrandos e bolsistas de IC.
O processo de formação comum do grupo de pesquisa se iniciou com a necessidade de identificarmos as migrações humanas
como se dando em muitas épocas da Humanidade, por razões diferenciadas, mas na contemporaneidade relacionadas, especialmente, com: crises econômico-financeiras que geram restrições e falta de empregos; a existência de guerras, desenvolvidas em diversas partes do mundo com intensa participação dos países produtores de armamentos e, portanto, com armas
ultra-sofisticadas; e por graves problemas ecológicos que geram secas com intensos e duradouros períodos de fome.
Com isto, ‘vimosouvimos’ os seguintes filmes, até o presente: Lição 1 e 2 de William Kendridge (2014)13; “Em busca do ouro”
(1925), com direção de Charlie Chaplin (USA); “Vinhas da ira” (1940), com direção de John Ford, baseado em obra de John
Steinbeck (USA); “Pão e rosas” (2000), com direção de Ken Loach (co-produção da França, Reino Unido, Espanha, Alemanha e
Suíça); “Eu, Daniel Blake” (2016), com direção de Ken Loach (Inglaterra); “Cinema, aspirinas e urubus” (2005), com direção de
Marcelo Gomes (Brasil).
Após a projeção desses filmes, no grupo de pesquisa, estabelecemos uma ‘conversa’ em torno do que ‘vimosouvimos’ e sentimos.
Quanto aos textos, chamados a dialogar, nos fornecendo, também, bases para as ‘conversas’, lemos, inicialmente, um livro que
tratava dessa movimentação humana através de quadros de Vermeer, artista holandês do século XVII, no período chamado
“colonial”, em que se estabeleceu o capitalismo comercial que levou a intensas trocas culturais incluindo artefatos de todo o
tipo (Brook, 2015). Outros livros e diversos artigos vieram compor esta ‘conversação’ (Détienne; Vernant, 2008; Lechner, 2005;
Celantoni, 2014; Miranda, 2017). As ‘conversas’ em torno dos textos se processam com a distribuição prévia dos textos, leitura
por todos os membros do grupo dos mesmos e com dia marcado para acontecer.
Tivemos a possibilidade de visitar duas diferentes exposições acerca das migrações: uma no Museu da Migração, no Rio de
Janeiro, em prédio da Marinha que foi local de chegada dos imigrantes em fins do século XIX e inícios do XX; a segunda, na
residência de artistas Casa Rio que realizou a mostra com a produção da fotógrafa portuguesa Elisabete Maisão que durante
os anos de 2015 e 2016 percorreu campos de refugiados em Calais (Fr), Slovenia, Servia, Grécia e Líbano.
Quanto ao ‘uso’ (Certeau, 2012) da Internet, na busca de imagens – fixas e móveis – sons e textos permitiu de organizássemos
pastas com textos a serem lidos, imagens e sons a serem usados nos vídeos a produzir e, posteriormente, a serem usados
também nos livros a serem criados.
Todas estas atividades de processaram entre setembro/2016 e junho/2017, gerando estimulantes ‘conversas’. Com todo este
material foi criado um vídeo que da conta desta formação do grupo com os artefatos que vão permitir a articulação de seus
membros com os outros ‘participantespensantes’ da pesquisa que são repetimos, docentes e discentes de escolas situadas no
estado do Rio de Janeiro.
O detalhamento dessas tantas ações do grupo serve aqui para mostrar que ao iniciarmos uma pesquisa esta envolve um trabalho inicial de formação que precisa ser o mais completo possível.
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RESUMEN
En este texto, discutimos el dispositivo Correspondencia, creado por Garapa en 2013, teniendo como punto de partida un
proyecto artístico con el mismo nombre. Esta investigación se vincula a los estudios del documental contemporáneo y a los del
arte y cultura visual. Además, comprende el dispositivo como estrategias concebidas para desencadenar narrativas audiovisuales, revisando la tradición documental al preconizar que las imágenes de lo real pueden ser fruto de invención artística. Las
narrativas documentales referidas en este proyecto fueron construidas en el contexto de colectivos artísticos, lo que implicó
la observación de principios colectivistas en el arte. De esta manera, nos interesa preguntar cómo las narrativas audiovisuales
originarias del dispositivo presentan chispas de la organización colectiva de sus participantes. Los instrumentos metodológicos abarcan entrevistas y análisis fílmico de las narrativas documentales. Como resultados, discutimos sobre innovaciones en
la producción documental independiente, en Brasil, considerando su estrecho diálogo con el arte contemporáneo.
Palabras clave: dispositivo; colectivismo; documental; arte; contemporáneo.
1. COLETIVISMO NAS ARTES, DOCUMENTÁRIO E REDES SOCIAIS
Crusco (2013, p. 94) ao fazer uma retrospectiva sobre o debate público brasileiro em 2013 argumenta que os coletivos, “grupos
de pessoas que se unem em prol de um objetivo comum, seja ele político, artístico ou puramente profissional”, se destacam.
Apresenta ainda que conceitos como horizontalidade das relações, trabalho coletivo, ambiente compartilhado, autogestão,
descentralização das decisões, flexibilidade, mobilidade, nomadismo são utilizados com alguma recorrência por grupos que
se autodenominam coletivos.
Em termos históricos, Stimson e Sholette (2007, p. 3) alertam para o fato de que a coletivização na arte não é uma novidade, mas
“é apenas o renascimento intenso, o ressurgimento dos fantasmas do passado, uma retomada de oportunidades e velhas batalhas”. Os organizadores do livro Collectivism after Modernism – The Art of Social Imagination After 1945 (2007), contudo, propõem
uma periodização histórica que serviria para analisar os coletivos atuais de acordo com suas diferentes ambições em relação ao
coletivismo anterior à Segunda Guerra Mundial. Se nesta época as formas de voz coletivas falavam em nome de uma nação ou
classe ou ainda da humanidade, os coletivos posteriores a ela renascem sob um diferente fetiche: a virada cultural.
Os autores argumentam que a virada cultural é originária de um período de guerra não declarada oficialmente entre capitalismo e socialismo, ou seja, entre o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, e a queda do Muro de Berlim, representando o fim da
Guerra Fria, 1989. Apresentam que desde este período a cultura gradualmente adquire um peso político e reciprocamente a
política assume um tom cultural.
Da luta dos direitos civis graficamente representados na revista Life aos slogans de Maio de 1968 inspirados nos
Surrealistas, da emergência da Nova Esquerda ela mesma renascendo da contracultura a uma variedade de transformações e contradições compõem-se a virada cultural, que reorganiza a vida diária e as lutas das classes subalternas.
(STIMSON; SHOLETTE, 2007, p. 9)

Stimson e Sholette (2007) argumentam que sob a égide de uma virada cultural, o coletivismo artístico após a Segunda Guerra
Mundial raramente interessa-se por uma unidade como a singularidade de vanguarda, pois sua aspiração é, ao invés de lutar
contra a inevitável heterogeneidade, abarcá-la. Argumentam ainda que o coletivismo depois do modernismo está organizado
em redes de grupos artísticos informais, que com independência política e ativista se volta para o mercado do espetáculo,
tentando usar sua rede de significação e distribuição para intervir no mundo da cultura de massa.
O campo investigado neste texto foi o projeto Correspondências, cuja coordenação se deu pela Garapa, um grupo com quatro
membros fixos, mas argumentamos que em cada capital onde as oficinas foram realizadas (Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Rio
Branco e São Paulo) um coletivo distinto se estruturou. Segundo Hollanda (2013, p. 2), “os coletivos são formados apenas em
função da produção de um ou mais projetos”, pois “estruturam-se para aquele fim específico e em seguida se recompõem com
novos participantes em função de outro projeto. Isso quer dizer que a composição de um coletivo não é fixa. É móvel”.
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Compreendemos que nem apenas fixo, nem apenas móvel, mas nos coletivos podem coexistir ambas composições de coletivos artísticos no Brasil. Interessa-nos a referência, pois a partir dela observamos que em cada uma das cinco capitais
os membros da Garapa se organizaram com novos participantes de modo a gerarem, dentro de um mesmo projeto, cinco
coletivos distintos.
Portanto, a primeira distinção a fazer é entre o coletivo Garapa e o coletivo do Correspondências em cada capital. Em outras
palavras, cinco coletivos distintos foram formados no projeto, no momento das oficinas presenciais. Nas redes virtuais o
Correspondências foi composto por sessenta participantes, doze por cidade, mais os membros da Garapa e alguns parceiros
locais (como exemplo produtoras de audiovisual na capital de Goiás). Contudo, nas oficinas presenciais, os grupos se constituíram distintamente em cinco. A relação estabelecida resultou em escolhas narrativas diversas, dentro de um mesmo tema.
Fehlauer (2013a) quando apresenta as razões do processo de realização exigir a alteração de um único documentário para o
que ele denominou de vinte “narrativas fragmentadas” afirma que “seria muito difícil fazer um trabalho linear, por exemplo, uma
narrativa linear a partir de uma experiência que passa por cinco cidades diferentes, com cinco grupos completamente diferentes,
em momentos diferentes”. Sua compreensão consubstancia a forma de organização dos coletivos refletida por Hollanda (2013)
para quem eles são formados em função de um projeto ou um fim específico e recompõem-se com novos membros em seguida.
Por essa evidência, observamos não ser possível afirmar que a composição de coletivos sejam unicamente móveis, pois há também coletivos – como a Garapa – cujos integrantes permanecem reunidos em torno de outros projetos e ações que desenvolvem.
No caso da Garapa há uma dupla questão envolvida, pois além de se intitular um coletivo que realiza projetos autorais com a
intenção de provocar a criação de outros coletivos, ela é também uma organização comercial, um bureau ou miniprodutora.
Mesmo existindo essa ambiguidade na sua composição, na sua organização há características que lhe conferem aspectos de
um coletivo artístico.
Seguindo a própria argumentação de Hollanda (2013) os coletivos têm como características a intervenção no espaço urbano; a
denúncia social e a discussão da produção no mercado de arte; a organização independente, rizomática, nômade, descentralizada, flexível e situacional; a busca por patrocínio e a oferta de cursos e trabalhos em design, ilustração e vídeo para a realização
das suas ações; a auto-gestão dos próprios produtos, eliminando a figura do curador, das galerias e outras autoridades do circuito
artístico; a composição móvel e vinculada apenas a projetos pontuais e imediatos; o uso frequente de tecnologias virtuais para as
trocas de informações de modo relacional, por meio de redes; e finalmente, o agir imediato e concreto e por necessidade.
De todas as características citadas, apenas a composição móvel não se aproxima do modo como a Garapa tem integrado seus
membros, por isso, afirmamos que este item é questionável, bem como compreendemos que a Garapa atua como um coletivo
artístico, ou seja, se compõe e organiza suas produções na perspectiva do coletivismo desenvolvido após a Segunda Guerra
Mundial segundo Stimson e Sholette (2007).
A partir de agora nos referiremos ao Correspondências Goiânia, que apesar de ser montado pela Garapa configurou-se, depois
desta seleção, um coletivo autônomo e distinto, pois apresenta outros participantes, outras experiências e trocas e ainda porque
nele outros aprendizados foram construídos. Segundo o texto do projeto publicado em um site específico para sua divulgação nacional, “os grupos de trabalho serão montados considerando a complementaridade dos perfis” desejados os quais estavam listados por artistas e “estudantes e profissionais do campo das artes visuais, do audiovisual e da comunicação” (FEHLAUER, 2013b).
Quando observamos o objetivo da complementação dos perfis dentro do projeto Correspondências, notamos que esta seleção
é determinante para composição dos cinco coletivos. Ela sinaliza um modo de trabalho dentro das oficinas, que foram os
encontros presenciais. Elas foram caracterizadas por pequenos núcleos de trabalho, com líderes operando como espécie de
monitores que auxiliaram os demais membros e consequentemente a coordenação do projeto. Em outras palavras, o perfil
desejado aponta para o planejamento de uma organização de trabalho nuclear. “Na hora de montar os grupos, a gente também
tenta compensar essas diferenças. Então não vai ter um grupo com todos os fotógrafos e outro com nenhum, sabe?” assim “a
gente tenta misturar isso para que a coisa fique mais equilibrada. E aí o próprio grupo acaba se ajudando” (FEHLAUER, 2013a).
Essa organização nuclear assinala-nos que as oficinas eram muito mais um misto de espaço do encontro e trocas de experimentações coletivas para uma realização audiovisual do que um ambiente tradicional de aprendizado sobre documentários
em rede. Por isso, Fehlauer (2013a) afirma, “a gente nem usa muito o termo ensinar como uma ideia, porque no fundo a gente
faz é meio que um trabalho”.
Neste sentido, observamos que as oficinas, neste projeto, funcionaram como o situacional, nos termos de Hollanda (2013),
ou seja, o espaço para o encontro que resultará na produção coletiva. Desse modo elas funcionam como um coletivo que se
encontra para realizar. As dúvidas técnicas, de linguagem ou de estilo narrativo foram abordadas caso os membros perguntassem, durante estes encontros, fossem eles virtuais ou presenciais.
Verticalizando nesta direção, além da diversidade de conhecimento técnico e estético dos participantes, nosso argumento se
fundamenta na premeditada indistinção sobre as funções específicas que cada um desempenhou nos documentários. Inspirado no modo organizacional da Garapa, que opera a partir do princípio da horizontalidade das relações, também os coletivos no
projeto Correspondências adotam essa composição.
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Assim as oficinas presenciais, com o apoio antecipado das redes virtuais, deveriam apenas culminar em trocas e interações
já estabelecidas por meio de outras ferramentas que o projeto previu. Desse modo, um grupo fechado no Facebook foi criado
para que os participantes das cinco cidades pudessem se conhecer e estabelecer redes de relação.
Além dos sessenta participantes, foram convidados a entrar neste mesmo grupo fechado, ou secret group do Facebook, os
parceiros locais e os membros da Garapa. Os grupos fechados no Facebook requerem que todos os membros tenham uma
conta na rede social, recebam um convite do administrador do grupo, ou admin, para que possam escrever um post, adicionar
fotos, vídeos ou arquivos e ainda postar um questão, a qual poderá ser respondida logo abaixo.
A figura a seguir é a captura da tela deste grupo fechado. Notamos na primeira coluna, que orientações sobre as tarefas são dadas
pelo grupo fechado do Facebook, por meio de mensagens, posts, as quais indicam ainda outro espaço de orientação, o Tumblr, que
veremos a seguir. Alem disso, as dúvidas sobre a tarefa são publicadas pelos participantes, logo abaixo da primeira mensagem e
respondidas na ordem dos acontecimentos, como pode ser lido pelas datas, horários e conteúdos da figura abaixo.
Figura 1: Print do Grupo fechado do Correspondências no Facebook (Autoria Garapa, 2013)

A figura esclarece como um vídeo pode ser compartilhado e respondido com comentários textuais e mesmo replicado com
outro vídeo, desde que ambos estejam disponíveis online, em sites integrados ao serviço do Facebook. Fehlauer (2013a) acrescenta que entre os cinco coletivos houve também o uso do Tumblr, uma plataforma que se situa entre o microblog e o blog. No
Tumblr é possível publicar textos, imagens, vídeos, links, citações, áudio, tendo como característica ser aberto ao público e design
de um site, ou melhor, de um blog, que neste caso seria uma das apresentações do dispositivo Correspondências na internet.
A figura a seguir é um print do Tumblr do Correspondências. Nela observamos na coluna vertical dois vídeos publicados produzidos para a segunda tarefa proposta, lembrada por Fehlauer pelo grupo fechado do Facebook, na imagem anterior. Ou seja,
cada uma das plataformas funcionou para organizar as tarefas dos participantes, respeitando as suas especificidades técnicas. Enquanto o Facebook permitiu responder dúvidas sobre a tarefa, aqui no Tumblr foi possível publicar os seus resultados
como visto na coluna vertical abaixo.
Figura 2: Print capturado do Tumblr do Correspondências (Autoria Garapa, 2013)

Contudo, a publicação das tarefas dos participantes, que foram vídeos intitulados de Paisagem Visual, todas as tarefas foram
publicadas antes em outras plataformas como o Youtube e o Vimeo, ambas integradas com o Tumblr. Assim, o artista criou
uma paisagem visual em formato de um vídeo sobre sua cidade, enviou o arquivo de vídeo para plataformas de compartilhamento de conteúdos audiovisuais que fossem integradas ao microblog Tumblr. Abaixo dos vídeos compartilhados, alguns
comentários sobre os mesmos podiam ser feitos por parte dos autores.
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O modo de uso das duas plataformas de interação, o grupo fechado do Facebook e o microblog no Tumblr, bem como seus endereços foram disponibilizados na divulgação da seleção dos participantes, a qual apresentava a proposta de formato de um mini
projeto, contendo uma descrição do que é o projeto, para quem, quem é responsável, como se inscrever, a metodologia etc.
O grupo fechado do Facebook substituiu a plataforma Garapa Lab e o Tumblr funcionou como um repositório, um blog
contendo um registro virtual no qual fosse possível durante e ao final refazer todas as etapas do processo. Embora os
endereços estejam disponíveis no texto do projeto, eles foram alterados durante o processo. Portanto, para fins dessa
investigação, a consulta aos links tornou-se possível após a informação dos novos endereços virtuais que a Garapa nos
disponibilizou.
Ainda sobre o Tumblr visualizado na figura 2, observamos no cabeçalho da imagem o sinal cerquilha, popularmente conhecida
por jogo da velha, seguida de palavras-chave que organizam as tarefas dos participantes. Assim,
#participantes é uma palavra-chave que intitula a primeira tarefa de apresentação entre os sessenta participantes do projeto
nacionalmente e também uma conexão, um link clicável, que conduz para o conteúdo de todas as apresentações;
#referências é outra palavra-chave que propõe tanto as referências que ajudaram a Garapa a elaborar o Correspondências,
quanto as referências que os participantes trocavam entre si; finalmente,
#correspondências foi a palavra-chave que representou a segunda tarefa, chamada de Paisagem Visual que foi uma proposta
de vídeo individual a ser concebida a partir de um ponto escolhido da cidade do participante, no qual a câmera estaria fixa em
um ângulo. Esses vídeos iniciais e individuais geraram em cada cidade um ponto a ser marcado no mapa da cidade, durante as
oficinas presenciais, assunto que trataremos melhor ao tratar sobre o dispositivo narrativo, no próximo item.
2. DISPOSITIVO CORRESPONDÊNCIA: JOGO CARTOGRÁFICO
No Correspondências, o caminho encontrado para equalizar esta equação foi propor a produção de um documentário em rede
dentro de oficinas oferecidas a participantes de cinco capitais brasileiras. Para que a interação e as trocas entre todos os participantes ocorressem, optou-se pela mediação das redes sociais antes, durante e depois das oficinas presenciais, nas quais
ocorreram a captação e montagem das imagens.
Contudo, para a captação e montagem das imagens do documentário o projeto partiu de um dispositivo narrativo, ou seja,
de uma metodologia para construção narrativa intitulada jogo cartográfico. Migliorin (2005) afirma que o conceito de dispositivo tem sido recorrente em dois campos específicos do audiovisual contemporâneo, no documentário e em produções
ligadas à vídeocriação.
Embora o autor, no referido texto, diferencie o uso que faz do conceito de dispositivo do popularizado por Dubois (2004, p. 33),
notamos que ambos os autores têm noções que se assemelham, pois para o segundo na dimensão “maquínica” do dispositivo
cinematógrafo “a técnica e a estética” nele “se imbricam” assim como nas artes rupestres o dispositivo
institui uma esfera ‘tecnológica’ necessária à constituição da imagem: uma arte do fazer que necessita, ao mesmo tempo,
de instrumentos (regras, procedimentos, materiais, construções, peças) e de um funcionamento (processo, dinâmica, ação,
agenciamento, jogo). (DUBOIS, 2004, p. 33)

Migliorin (2005) pensa no dispositivo como o deflagrador de um processo narrativo, como um jogo ou estratégia que gera
acontecimento no mundo e, por conseguinte, na imagem.
O artista/diretor constrói algo que dispara um movimento não presente ou pré-existente no mundo, isto é um dispositivo.
É este novo movimento que irá produzir um acontecimento não dominado pelo artista. Sua produção, neste sentido, transita entre um extremo domínio - do dispositivo - e uma larga falta de controle - dos efeitos e eventuais acontecimentos. O
dispositivo é a introdução de linhas ativadoras em um universo escolhido. O criador recorta um espaço, um tempo, um tipo
e/ou uma quantidade de atores e, a esse universo, acrescenta uma camada que forçará movimentos e conexões entre os
atores (personagens, técnicos, clima, aparato técnico, geografia etc.). O dispositivo pressupõe duas linhas complementares:
uma de extremo controle, regras, limites, recortes; e outra de absoluta abertura, dependente da ação dos atores e de suas
interconexões; e mais: a criação de um dispositivo não pressupõe uma obra. O dispositivo é uma experiência não roteirizável,
ao mesmo tempo em que a utilização de dispositivos não gera boas ou más obras por princípio. (MIGLIORIN, 2005, p. 3)

Mesmo que não concorde com o uso de Dubois (2004), o dispositivo de criação é também por Migliorin (2005) pensado em
termos de instrumentos (as regras para o jogo narrativo, o uso de ‘novas’1 tecnologias de imagem e do audiovisual) e de
funcionamento (o deslocamento da direção do autor na narrativa, a abertura da condução narrativa aos participantes dela, a

1. O termo ‘novas’ associado às tecnologias de imagem vem entre aspas em virtude de ser esse o termo utilizado pelo autor e com recorrência na área da
Comunicação, como em Grupos de Trabalho em Congressos e em Disciplinas Curriculares. Neste mesmo texto de Dubois (2004) há uma crítica à retórica do
novo popularmente difundido como superior ao velho em relação às tecnologias da imagem. Crítica essa que se compreendida nos faz repensar o uso do ‘novo’
quando tratamos de tecnologias da imagem.
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definição do processo pelo tempo ou espaço, a supremacia do processo em detrimento do resultado, a imprevisibilidade do
resultado dada a abertura do jogo narrativo aos agentes).
A fim de repensar a relação entre aquele que filma e aquele que é filmado, a construção das suas mise-en-scènes (pois
ambos a constroem), e a distância entre a câmera e aqueles que ela filma, Comolli (2008, p. 54) propõe o dispositivo como
uma “regra do jogo”, como uma brincadeira “muito simples” que tenta “acolher a polimorfia dos acontecimentos e sua
alma aleatória”.
Considerando que o autor é também um realizador e um professor, sua provocação consiste em questionar alguns procedimentos, distâncias e lugares cristalizados na produção audiovisual ficcional e televisiva. O autor assim o faz por meio de repensar
a relação entre quem filma e é filmado, ou seja, ele procura enfatizar a relação e a simplicidade dela em detrimento de um
procedimento padrão do fazer audiovisual. Assim, ao se referenciar ao dispositivo comenta que se trata de
organizar o menos possível, e, nos momentos de graça, não organizar mais nada. Deixar, então nossos personagens, sozinhos ou juntos, se encarregarem da organização de suas intervenções e aparições em cena. Responder às suas proposições
em vez de fazê-los entrar nas nossas. Como se, em uma ficção, em vez de mandar os atores trabalhar, seguíssemos a lógica
dos personagens: não se trata mais de ‘guiar’, mas de seguir. (COMOLLI, 2008, p. 54)

O jogo cartográfico proposto como metodologia pela Garapa se configurou em um dispositivo que gerou a narrativa documentária, isto é, como o deflagrador de um acontecimento, iniciado nas interações via redes virtuais e encerrado dentro das
oficinas presenciais. Desse modo, o tempo do dispositivo foi demarcado pela duração do projeto entre estes dois espaços: as
redes virtuais e as oficinas presenciais.
Os diversos percursos vivenciados pelos participantes são o acontecimento deflagrado. Inicialmente, eles percorreram suas
cidades para cumprir a segunda tarefa2 do projeto, proposta no Tumblr e discutida no Facebook: eles tinham que escolher um
ponto fixo aleatório para elaborar uma paisagem visual e ao publicá-la no grupo, tinham que inserir o endereço completo deste
ponto. Quando escolheram este ponto, eles não sabiam que ele seria uma correspondência com o ponto A, que o Google Maps3
define para cada capital.
Visto que cada capital contava supostamente com doze participantes das oficinas presenciais, o mapa desta cidade teria até doze
correspondências com o ponto A. No site oficial do projeto, na página intitulada Correspondências e Deriva, o dispositivo foi explicado,
Durante as semanas que antecederam as oficinas práticas, os participantes foram estimulados a produzir e publicar
vídeos de curta duração (aproximadamente um minuto) que apresentassem uma breve paisagem visual de suas cidades,
como uma espécie de fotografia em movimento. Foram publicados 38 vídeos no Tumblr do projeto, que também serviu
de plataforma para a apresentação e discussão de referências. Em seguida, cada cidade teve um mapa de sua mancha
urbana impresso, em alta definição e a partir de escalas idênticas, em papel vegetal, e cada vídeo publicado pelos participantes foi então georreferenciado no mapa impresso correspondente. Durante as oficinas práticas, o primeiro exercício
proposto aos participantes era sobrepor o mapa de sua respectiva cidade aos das demais – a transparência do papel
vegetal e o georreferenciamento ‘feito à mão’ fizeram com que os pontos demarcados em um mapa (as paisagens visuais)
pudessem ser transpostos para outro, criando assim um ponto de partida para a elaboração das correspondências.
(FEHLAUER, 2013c)

Estas duas origens de correspondências, feitas no mapa em papel vegetal, geraram diversos percursos, dentre os quais quatro
foram eleitos pelos membros dos coletivos para serem percorridos. Após o citado georreferenciamento feito à mão, um segundo nível de correspondências ocorreu: o mapa em papel vegetal da cidade onde a oficina estava sendo realizada. Por exemplo,
o mapa de Goiânia ficava sobre os demais com os quais ele iria se corresponder. Assim os pontos georreferenciados nas outras
cidades eram também georrefenciados neste mapa, tendo cada capital uma cor diferente.
As distâncias de uma capital e outra que estes pontos refletem por meio das correspondências foram discutidas nestes encontros. Também as condições (e falta delas) de deslocamento entre estas distâncias foram discutidas em correspondência.
Por exemplo, “Como é que eu faço pra ir de Goiânia pra Fortaleza?” foi a primeira pergunta feita aos transeuntes de Goiânia
que estivessem dentro de um dos trajetos percorridos, durante a captação das imagens do dispositivo. De todas as respostas,
a narrativa apresenta algumas correspondências numéricas, como vemos na figura abaixo, sugerindo-nos que elas emergiram
do acontecimento, do diálogo com os entrevistados engendrado na feitura do percurso.
Intitulado Goiânia // Fortaleza (lê-se Goiânia em correspondência com Fortaleza), o trecho percorrido para essa narrativa resulta de um ponto de São Paulo (próximo ao ponto A do Google Maps, em Goiânia foi localizado na Avenida Anhanguera, vide
figura 5) e de um ponto de Fortaleza (chamado ponto B, em Goiânia localizado no Terminal Rodoviário da capital, vide figura 6).

2. Tratamos resumidamente da paisagem visual no item anterior.
3. Geralmente o Google Maps define o ponto A, no Setor Central da cidade, em um ponto aleatório. A plataforma Google Maps apresenta como proposta disponibilizar mapas interativos de modo que ao clicar nos mesmos os seus usuários em microcomputadores ou dispositivos portáteis obtenham informações
sobre como chegar no destino desejado e locais relacionados a ele. Google Maps. Disponível em: https://www.google.com.br/maps/about/explore/. Acesso
em: 04.mai.2014.
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Figura 3: Frame (quadro) retirado do micro-documentário Goiânia // Fortaleza (Autoria coletiva, 2013)

Figura 4: Frame que indica o início do percurso, o ponto A, situado na Avenida Anhanguera, Goiânia (Autoria coletiva, 2013)

Figura 5: Frame que indica o final do percurso por meio do ponto B, no canto inferior direito (Autoria coletiva, 2013)

Além dessa primeira correspondência entre Goiânia e Fortaleza, materializada nas respostas dos entrevistados ao longo do
microdocumentário e também no mapa dos meios de transporte, distâncias e custos da figura 3, temos uma segunda correspondência que é sobre o percurso feito entre o ponto A e B, dentro de Goiânia. A narrativa do microdocumentário nos sugere
que este percurso foi feito a pé porque o primeiro entrevistado que aparece em cena afirmou não ter outro meio de transporte
além do táxi para fazê-lo. Isto é, nos é sugerido que o dispositivo narrativo, que aqui é o acontecimento deste percurso do ponto
A ao B, não tinha regras pré-fixadas quanto aos meios de realizá-lo e que estes meios emergiram do próprio percurso. Assim,
o acontecimento seria caracterizado como uma deriva aos moldes das derivas dos situacionistas. Jacques (2003, p. 3) afirma
que os situacionistas
anunciavam algumas idéias, práticas e procedimentos que depois formaram a base de todo o pensamento urbano situacionista: a psicogeografia, a deriva e, principalmente, a idéia-chave, inspiradora do próprio nome do futuro grupo, a ‘construção de
situações’. […] a experiência psicogeográfica estava diretamente ligada à prática da deriva, […] uma técnica do andar sem rumo.
Ela se mistura à influência do cenário. Todas as casas são belas. A arquitetura deve se tornar apaixonante. Nós não saberíamos
1036

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

considerar tipos de construção menores. O novo urbanismo é inseparável das transformações econômicas e sociais felizmente
inevitáveis. É possível se pensar que as reinvidicações revolucionárias de uma época correspondem à idéia que essa época tem
da felicidade. A valorização dos lazeres não é uma brincadeira. Nós insistimos que é preciso se inventar novos jogos’.

Apesar da referência as derivas situacionistas, temos a partir de depoimento de um dos participantes do coletivo Goiânia que,
a gente usou, por exemplo, do ponto A daqui de Goiânia era no cruzamento da República do Líbano com a Anhanguera, aí a
gente foi de lá até a rodoviária a pé, por exemplo, porque era mais próximo. Aí nesse trajeto a gente, antes de sair elaborava o
que ia ser abordado, “oh, pode ser abordado tal coisa”, por exemplo, no trajeto da rodoviária até o… do ponto A até a rodoviária, na Tocantins era o antigo Aeroporto, era a antiga pista do Aeroporto, tinha a Praça do Avião que era o antigo Aeroporto,
a gente levantava temas ligada à mobilidade nesse trajeto antes de sair pra gente ter um norte, sabe? (MARIANO, 2013)

Assim, fica-nos a dúvida se o dispositivo narrativo definiu os meios de deslocamento para realizar o percurso de A a B ou se esses
meios emergiram do próprio percurso, como nos sugere a narrativa. Considerando com Migliorin (2005) que o dispositivo narrativo apresenta duas linhas complementares, uma de controle e outra de abertura, nesta perspectiva do acontecimento, parece-nos
que a narrativa nos sugere uma abertura ao percurso, mas que o dispositivo já o tinha definido como controle.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os coletivos constituídos dentro do Correspondências apontam para a mesma característica organizacional da Garapa. E além
das oficinas servirem de pretexto para o encontro, caracterizando-se muito mais como um grupo de trabalho do que como espaço de aprendizagem tradicional, elas traduzem ainda uma organização de certo modo adisciplinar e caótica, sem o desígnio
de funções específicas ou papéis determinados para cada participante.
Por isso, para Fehlauer (2013a), “na hora de produzir e montar os grupos de produção mesmo não existia necessariamente
uma função” afinal “gente tenta fazer com que o grupo trabalhe de forma horizontal também e crie a partir desse encontro, né?
Um encontro com pessoas de várias áreas diferentes e que cada um tem alguma coisa a contribuir”.
Considerando o dispositivo como uma estratégia da narrativa em arte contemporânea e no documentário independente no
Brasil, neste projeto a correspondência entre as capitais se abre ao acontecimento e à experiência oriunda dele. Assim na
narrativa desses percursos há um interesse por imagens que correspondam aos conteúdos das falas captadas, por isso, há a
correspondência das imagens com os textos das entrevistas.
Nota-se abertura do dispositivo ao imprevisto e, simultaneamente, o seu controle definiu o tempo e a duração. Por isso, temos
que as imagens surgem dos textos, dos diálogos travados entre os artistas e as pessoas que, abordadas nas ruas durante o
percurso, concordaram em se relacionar com dispositivo.
Assim, as imagens surgem dos diálogos dado o formato de entrevista definido para a relação com o acontecimento, ou seja, o
percurso é apresentado pelas falas as quais também o conduz visualmente. Um exemplo disso está já nas cenas inicias: após
a primeira fala, a do jornaleiro, que afirma ter apenas táxi para o destino do coletivo, os seus membros aparecem andando a
pé. Por isso, o coletivo foi do ponto A ao B a pé. Em outras palavras, o coletivo estava à deriva e adotou a mobilidade entre os
pontos indicada pelos transeuntes, sem muitas pré-definições.
Ainda nesta perspectiva, temos que o tempo do percurso foi de um dia, pois o ponto A filmado no início da manhã e o ponto B,
ao entardecer, como pode ser visto nas figuras 4 e 5. Essa duração do tempo confirma o deslocamento a pé, pois mesmo que
a distância não seja tão grande, em termos reais, na narrativa compreendemos que o percurso durou um dia. Isto é, a imagem
corroborou o argumento do jornaleiro, que, em outras palavras, criticou a falta de meios de transporte para o percurso, sugerindo que se consumiu um dia para cumpri-lo.
Mesmo que as falas conduzam o percurso, diversas imagens não diretamente ligadas a elas expressaram o olhar do coletivo
sobre o acontecimento. Durante o percurso vemos motos no trânsito, motos à venda, carros no trânsito, carros à venda, a faixa
de pedestre invadida por carros durante a travessia, engarrafamentos. Estes assuntos visualmente abordados não aparecem
nas falas, apenas nas imagens.
Notamos finalmente que os processos de aprender ocorreram por meio das trocas e interações entre todos os participantes,
não apenas unilateralmente dos membros da Garapa para os participantes do Correspondências. Estes processos formaram
uma primeira camada que esteve presente em todo o projeto, do início ao fim do mesmo. Observamos que uma segunda camada também esteve presente durante todo o projeto: a noção de coletivo como grupo de trabalho, o desejo de que todos ali
estivessem em horizontalidade de relações e se reunissem para realizar um documentário.
Observamos ainda uma terceira camada constituída: dado que o objetivo principal foi a realização documentária, o modo de
fazer, as regras do jogo tomaram a frente do processo, tornando-se mais visíveis, chamando para si a força do projeto artístico.
Por isso, a sua alteração de foco no gênero fílmico documentário no início para uma ênfase no jogo cartográfico – dispositivo
– durante o processo.
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As três camadas estiveram a todo tempo de duração do projeto presentes. Observamos, contudo, que em planos distintos
de visualização e ênfase durante o processo. A camada do aprendizado se deu por meio de trocas e interações poliformes,
assistemáticas e multivocais. Foi uma camada percebida indiretamente e submetida às duas outras. Por isso, observamos na
própria discussão aqui proposta poucos elementos desta aprendizagem. Já as duas outras camadas estiveram em primeiro
plano, pois ao percebermos as oficinas como espaços do encontro para a realização audiovisual, tanto essa realização quanto
seu o dispositivo ressaltam, tornam-se o centro das atenções.
Foi assim que o jogo cartográfico sobrepôs o gênero documentário durante o processo, processo este que determinou os
resultados. Uma vez que o dispositivo era aberto às interferências dos participantes das oficinas de cada capital, tornou-se
inviável a edição de um documentário único. Por isso, argumentamos que o processo de experimentação do dispositivo foi o
determinante para a noção de narrativas fragmentárias, isto é, foi a observação ao processo que possibilitou um documentário
se transformar em vinte microdocumentários sem uma relação narrativa linear entre eles.
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RESUMO
Objetivando estabelecer uma abordagem simétrica das produções visuais no estado de Mato Grosso para fins de constituição do acervo do site Visual Virtual MT (visualvirtualmt.com.br), o projeto de pesquisa Artes visuais em Mato Grosso: acervo,
difusão e crítica se viu diante de alguns impasses colocados pela categoria “arte”. Ao pretender des-hierarquizar aquilo que o
Ocidente, a bem de preservar a categoria, denomina de “artesanato” (produção popular), “artefato” ou “adereço” (produções
indígenas), compreendemos o funcionamento da arte como dispositivo de colonialidade que sustenta um valor máximo para a
produção ocidental (centro-europeia e estadunidense) e subalterniza, em diferentes posições, a produção do resto-do-mundo.
Essa hierarquia necessária à manutenção do sistema artístico, conforme o concebe o Ocidente, é garantida por uma “razão
excludente”. Este texto aborda dois dos vários critérios que operam a exclusão no âmbito da categoria arte seja negando o
estatuto artístico seja alocando as produções não-ocidentais em suas fronteiras, e que seguem mantidos ao operarmos as
distinções acima referidas e reproduzindo suas categorias. Em seguida, ensaiamos uma crítica às políticas públicas no Brasil
que, a par a grande virtude do esforço democratizador de recursos e programas, acaba reproduzindo alguns dispositivos de
colonialidade exatamente pelo não enfrentamento das categorias.
Palavras-chave: arte, colonialidade da arte, estética, aesthesis decolonial.
1. INTRODUÇÃO
Em 2011, a Capes aprovou um projeto, que submetemos ao Edital do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) Institucional,
intitulado Artes Visuais em Mato Grosso: acervo, difusão e crítica. O objetivo era fazer um amplo levantamento com catalogação de
imagens de obras, textos críticos, jornalísticos e acadêmicos, além de registros de processos de criação. Para efetivar a difusão
dessa produção, ignorada no âmbito do próprio estado de Mato Grosso (na verdade, restrita aos circuitos mais envolvidos com
arte e cultura), concebemos um site que está em funcionamento desde 2015, e que se chama Visual Virtual MT (Figura 1).
Figura 1. Visual Virtual MT: www.visualvirtualmt.com.br

Se, inicialmente, pensávamos em registrar apenas as obras do circuito artístico oficial, aquelas que se encontram nos acervos
públicos, que são objetos de exposições e estudos acadêmico-críticos, etc., (Figura 2) logo nos deparamos com a imensa
produção indígena do estado (Figura 3) que abriga 38 etnias oficialmente registradas (algumas sem contato), e sua complexa
variedade de práticas cotidianas ou extraordinárias (ritualísticas) que encerram uma dimensão estética ineludível. Entre as
primeiras (as produções legitimadas pelo sistema artístico) e as últimas (o universo da produção indígena), nos deparamos
também com a chamada produção popular ora referida como artesanato ora como arte popular. Evidente que a decisão de
ampliar o espectro, produzindo nosso reconhecimento à qualidade e simetria entre essas produções, colocou-nos problemas
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e impasses de diversas ordens. A reflexão que fazemos aqui resulta de algumas discussões no âmbito do projeto, especificamente oriundos dos impasses relativos ao uso ou não da categoria “arte”.
Figura 2. Pintura de cabelo. Urucum. Etnia Waujá. Aldeia Piyulewene. Fotos kaji Waurá.

2. A CATEGORIA “ARTE” E SUA RAZÃO EXCLUDENTE
Sabemos, em primeiro lugar, que a “arte” é uma categoria inventada no Ocidente e que, em segundo, a Estética é o campo da
filosofia igualmente ocidental que se propõe a pensar a arte: sua ontologia, seus princípios e seus julgamentos. Na ontologia
da arte, reside a afirmação sobre o objeto artístico (em todas as suas variações) como artifício, ou seja, opondo-se ao que é
natural, identificado como produção humana. Ainda que também essa afirmação venha a ser criticada, a natureza artificial
da arte parece ser o maior consenso. Com ela, o primeiro problema levantado é o da distinção, no universo dos objetos de
fabricação humana (o universo dos artifícios), entre os que seriam “arte” e os “não-arte”. Como “ser arte” é o lado do “valor” ou
talvez, do “mais valor”, conceder o estatuto artístico passa pela definição de obstáculos e limitações, ou tudo correria o risco
de ser arte. Passa, portanto, pelo estabelecimento de princípios e critérios que orientem o julgamento com vista à concessão
do estatuto artístico a um conjunto limitado e específico das produções humanas.
Figura 3. Regina Pena: Iêda, 1981. Óleo sobre tela, 107, 5 x87, 5 cm. Museu de Arte e de Cultura Popular da UFMT, Cuiabá-MT.

Enquanto à arte compete produzir os artifícios que se candidatam ao estatuto de obra artística, à Estética cabe a tarefa de
esboçar uma filosofia universalmente válida (conforme sua pretensão desde o nascedouro) para a arte. Ocorre que a Estética,
ou melhor, as estéticas são, de tempos em tempos, superadas pela arte emergente no sentido em que a transformação, a transgressão mesma dos critérios estabelecidos, a quebra sistemática dos cânones pela criação exige, a cada turno, a reinvenção
da(s) Estética(s) vigente(s). Daí que a história dessa disciplina no Ocidente é a da perseguição insistente de um conjunto de
formulações configuradas em uma dada Teoria que, por princípio, se pretende válida no tempo e no espaço, eficiente para a
identificação e julgamento de qualquer artifício que anseie ao estatuto de arte.
Ainda que cada estética seja proposta com a mesma ambição universalista defendendo princípios, critérios e cânones, uns
mais longevos que outros, para todos os campos denominados de “expressões artísticas”, nenhuma delas subsiste. Assim, no
Ocidente, as Estéticas se sucedem ora sobrepostas, ora lado a lado, recorrentes ou concorrentes.
Exatamente por essa tarefa de impor obstáculos aos artifícios que anseiem ascender ao estatuto de arte, as estéticas são
concebidas a partir de uma “razão excludente”. Entre os critérios mais utilizados para a concessão do estatuto artístico e, por
sua vez, de negação do mesmo, e que entendemos ser um dos mais restritivos, mesmo para a amplitude construtiva disso que
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veio a ser chamado de arte contemporânea, é o da intencionalidade estética. Não se trata aqui da prefiguração do objeto a ser
construído, mas da intencionalidade de uma dimensão estética estruturante para o mesmo. Note-se que este critério, de saída,
coloca sob suspeita (de não ser arte) toda a produção não ocidental (indígena, por exemplo).
Como isso funciona?
Na candidatura de um objeto a objeto artístico, o primeiro ponto na admissibilidade da própria candidatura, está a exigência de um
“criador” do objeto – o artista – (individual ou coletivo) que explicite, de algum modo, sua finalidade última de produzir um objeto
artístico, autonomeando-se, direta ou indiretamente, artista. Se seguirmos um pouco mais adiante no debate, encontraremos a
formulação mais contemporânea de que a intencionalidade estética é cobrada não apenas do criador mas do fruidor (espectador),
afirmando que a obra de arte só se constituirá como tal (mesmo que apenas como candidatura) na existência também de um espectador, que não é qualquer espectador, é alguém com juízo estético, que consagre a obra, ao testemunhar sua experiência estética.
Figura 4. Humberto Espíndola. Bovinocultura, 1974. Couro pirogravado e crachás sobre madeira pintada.
Museu de Arte e de Cultura Popular da UFMT, Cuiabá-MT.

Figura 5. Elaboração de pintura facial masculina, 2013. Etnia Waujá. Aldeia Piyulewene.

Figura 6. Clínio Moura. Cosme e Damião. s.d. Cerâmica pintada, 33 x 22 x 07 cm.
Secretaria do Estado de Cultura de Mato Grosso, Cuiabá-MT.
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Segundo Mikel Dufrenne, que estabelece uma diferença entre obra de arte e objeto estético (que não abordaremos aqui), “o
objeto estético só se realiza na percepção, uma percepção que esteja atenta a lhe fazer justiça: diante do beócio que só lhe
concede um olhar indiferente, a obra de arte ainda não existe como objeto estético. O espectador não é somente testemunha
que consagra a obra, ele é, à sua maneira, o executante que a realiza” (DUFRENNE, 1998, p. 82). Ao explicitar dois polos centrais em sua estética, a saber a experiência estética e o objeto estético, Dufrenne atribui ao espectador a responsabilidade
pela consagração da obra, ou seja, que tem o papel e a competência de “salvar a verdade do autor da obra”. A intencionalidade
é assim cobrada tanto ao criador quanto ao espectador, que tem, a partir de então, a tarefa de auscultar a obra do primeiro,
atestando ou não a eficácia do objeto como objeto estético (Figuras 4, 5 e 6).
Mas este é apenas o primeiro passo na admissibilidade da candidatura em questão. Estabelecidas as intenções, dependerá do
julgamento, à luz de outros princípios, critérios e cânones dos saberes especializados, a afirmação do estatuto artístico ou não
daquele artifício. Para o que nos interessa aqui, vale o fato de que o critério da intencionalidade opera uma distinção efetiva e
primeira, de caráter eliminatório. Trata-se de uma operação primeira de exclusão, que precede à análise mesmo do objeto em
questão no universo dos artifícios, retirando, de uma só vez, qualquer possibilidade de postulação ao estatuto de arte da quase
totalidade das produções no tempo e no espaço da humanidade. Ou seja, estão excluídos da possibilidade de virem a ascender
ao estatuto de arte, todas as produções cujos criadores em nenhum momento postularam um estatuto de artista (individual
ou coletivo) para si, e de obras de arte para as suas produções, e cujos espectadores dessas obras são igualmente excluídos
do processo de admissão da candidatura, mediante o testemunho de uma experiência estética, uma vez que, na maior parte,
ignoram essa vivência como experiência isolada e específica do modo como a propõe o Ocidente, não operando, portanto,
nenhuma instância de consagração da obra.
Um segundo critério bastante utilizado no Ocidente para previamente descredenciar uma candidatura à obra de arte é o da
exclusividade da função artística. A obra de arte conforme é concebida no Ocidente não se presta a atender a uma funcionalidade, ou seja, não pode servir a alguma utilidade. A frase “a arte não serve para nada” muitas vezes repetidas pelo professor
Teixeira Coelho, é uma afirmação libertária à primeira vista (e do ponto de vista ocidental), uma vez que libera o fazer artístico
de uma submissão qualquer (funcional, ideológica e inclusive simbólica) mas que, de outro modo, se revela produtora de exclusão nos casos de sociedades não ocidentais ou fracamente ocidentalizadas.
Nessas comunidades ou subgrupos sociais em que a dimensão estética não está restrita a uma categoria de produção, habita,
ao contrário, os fazeres cotidianos e todas as produções das mais banais às mais sofisticadas; e ainda que se destaquem
mais em umas que em outras, a exclusividade não é uma exigência e muito menos um valor em si mesmo, ainda que também
possa existir. Nelas, o juízo estético existe para todas as produções, na maioria das vezes diluído no juízo geral, e nunca é uma
operação que coloca em risco a posição geral do objeto. Reconhece-se, amiúde, o virtuoso, responsável pelas melhores obras,
compreendidas como aquelas que atendem à eficácia enquanto objeto funcional e que se destacam pela qualidade construtiva
(virtuosismo) e expressividade (estética). Efetivamente, mesmo essa distinção é temerária, pois a perspectiva para o objeto
nesses grupos e comunidades é quase sempre uma multiperspectiva, o que demanda, por si só, um esforço maior de compreensão. O virtuoso é identificado como aquele indivíduo que realiza as mais surpreendentes (não necessariamente belas)
pinturas corporais ritualísticas, aquele que confecciona os melhores e mais destacáveis instrumentos de caça e pesca ou
utilitários como cestos e cerâmicas de uso cotidiano, ainda que declarem, em última instância, estar produzindo tão somente
um objeto útil (Figura 7).
Figura 7. Xavante Awue Uptabi. Siono (cesto), Aldeia Wede’rã, etnia Xavante A’uwẽ Uptabi, 2015. Fotos de Urãwẽ Xavante.

As exigências de uma intencionalidade estética (do criador e do fruidor) e de exclusividade artística reduzem ainda mais o
universo dos artifícios que podem se candidatar ao estatuto de obra de arte. Mesmo no Ocidente, esses critérios criam dificuldades e exclusões que contrariam a experiência efetivamente estética que proporcionam. Isso é o que ocorre ao considerar
a arquitetura e o design – que atendem às funcionalidades do espaço construído e dos objetos utilitários (moda inclusive)
como atividades que poderiam produzir obras de arte, tolhidas pelo princípio da exclusividade, mesmo quando suas forças expressivas ultrapassam toda a eficácia funcional e se destacam no universo das obras similares (o caso da moda não vestível/
comercial).
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No caso das produções oriundas das classes populares e de povos indígenas, objetos que escapam a classificação exclusiva
de utilitários nem sequer é considerada como design. Para classificá-la o Ocidente inventa a categoria “artesanato” que nos
diz apenas que o objeto em questão não é nem objeto de design e nem obra de arte, mesmo que possamos, mediante uma
experiência estética, afirmar sua potência expressiva (Figura 8).
Figura 8. Cerâmica Yudjá-Juruna. Manakuraikahakaha (semente de açaí), 2014. Pintura sobre cerâmica.
Elaborada por Duyaraki Juruna. Etnia Juruna-MT. foto Taradjo Juruna.

3. A CATEGORIA “CULTURA” COMO ADIAMENTO DO EMBATE
Os anos 2000 no Brasil foram, certamente, os mais produtivos do ponto de vista das políticas públicas culturais, em que novos
elementos e novos atores, especialmente pertencentes às minorias sociais, ultrapassaram sua “função prioritária” em uma
conformação da cultura e passam a integrar instâncias públicas do processo decisório, reconfigurando a gestão dos programas dos campos da cultura que possuíam pouca notoriedade e recursos em gestões anteriores.
Em que pese os avanços óbvios de democratização dos recursos, é possível entrever no modo como são consideradas as
produções desses grupos, o funcionamento à socapa da razão excludente. Ao contrário de ampliar o espectro da produção
artística, nas mais diversas expressões, de modo a contemplar as músicas, danças, performances e artes visuais de todos,
lança-se mão da categoria geral de “cultura indígena” e “cultura popular” que não se compromete com o estatuto artístico e
dilui as experiências estéticas aí compreendidas. Ou seja, a “cultura” funciona como mais um adiamento do embate entre as
categorias disponíveis arte x artesanato, artefato, adereço, etc.
Em outro texto1, desenvolvemos a ideia de que a predicação que informa a origem (geográfica, étnica, social) do criador na
arte funciona como um dispositivo de colonialidade. Diferentemente da predicação no sistema artístico oficial que indica uma
filiação a um movimento artístico (arte impressionista, expressionista, pop art, etc.) seja o artista francês, espanhol ou norte-americano, quando se diz arte popular, arte africana e outros designativos de origem social ou geográfica, entre outros, o que
temos é uma espécie de “aviso de cautela” na apreciação dessas obras. São arte entre aspas. Raramente as obras de produtores indígenas ou populares são predicadas por suas características construtivas ou de filiação poética. Mesmo a categoria
“naïf” não diz nada dos aspectos formais de uma obra dita “naïf”; ela apenas indica que o seu produtor é de origem popular, um
“autodidata” e não faz parte do sistema artístico oficial/erudito. Ao dizer arte “primitiva”, “indígena”, “popular”, opera-se uso
extraordinário da categoria arte.
Parece-nos que as recentes políticas culturais segmentadas direcionadas para as produções ameríndias e das classes populares, ressalvados aqui os avanços inegáveis, reincidem na reprodução disso que é chamado por Walter Mignolo de colonialidade
da arte. Assim como a “colonialidade do poder”, conceito de Aníbal Quijano que deu origem à toda discussão atual sobre Modernidade/Colonialidade/Decolonialidade, seguido dos conceitos de colonialidade do saber e do ser desenvolvido por inúmeros pensadores latino-americanos, a colonialidade da arte se expressa na manutenção de uma hierarquia da produção artística
e estética fundada no período colonial e que se prolonga, sob formas sutis de hegemonia, ainda nos dias de hoje, séculos após
os processos de independência política e mesmo econômica dos países latino-americanos.
Essas políticas, ao driblarem o estatuto artístico específico de uma produção através da nominação genérica (cultura popular, ameríndia), ou mesmo estabelecendo a distinção entre esta produção e aquela outra que não carece de predicação, uma
vez que é e sempre será, arte, colocam essa arte entre aspas submetida à categoria geral de “cultura”. Aqui temos um novo
problema. O Ocidente, em razão do imperativo do “novo” no âmbito da produção artística, acabou por determinar uma quase
oposição entre arte e cultura, uma vez que as compreende como o novo de um lado e a reprodução de outro. Por mais que a
literatura mais recente tenha reaproximado essas categorias, é sintomático o fato de não se exigir para a arte ocidental seu

1. BRANDÃO, Ludmila; GUIMARÃES, Suzana. Desconstruindo o naif: a pintura de Alcides dos Santos. Revista Contrapontos, 2012.
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enquadramento no âmbito da cultura - ela goza de uma autonomia existencial (entre outras), o que se revela obrigatório para
as políticas públicas que aqui estamos nos referindo.
Daí que poderíamos afirmar que, infelizmente, as soluções “inclusivas”, ainda que provavelmente melhores que a inexistência
delas, servem mais aos fins políticos, de renovação do discurso ainda que sigam reproduzindo uma visão colonial/hierarquizadora das culturas e das artes não-ocidentais. “Na verdade, vivemos em sociedades muito diversas, mas sabemos bem que
as culturas que as integram não se encontram em igualdade de condições sociais: não têm o mesmo acesso a recursos, não
têm a mesma visibilidade pública e que não existe um verdadeiro diálogo intercultural. Como sabemos, a modernidade teve
um passado colonial que estabeleceu, por exemplo, uma divisão racial do trabalho que implicou sempre na hierarquização de
culturas (QUIJANO, 2000) (VICH, 2014-2015: 16).
O que torna essas políticas preocupantes, ainda que carregadas de boas intenções, é exatamente a persistência das distinções mesmo que subliminares entre popular e erudito, arte e “arte-alguma-coisa”, ingênuo e sofisticado, e etc. Como aponta
Vich, “se hoje a persistência das múltiplas identidades excluídas demonstra que a nação não foi possível como um projeto de
igualdade, é tarefa das políticas culturais tornar visíveis aqueles poderes que impedem de incentivar uma maior participação
pública. Então não podemos pensar a cultura e, menos ainda propor novas políticas culturais sem pensar nas lógicas do poder”
(VICH, 2014-2015: 16).
É imperativo repensar categorias naturalizadas que implicam em hierarquias, decolonizá-las e a seus discursos propagadores.
Como aponta o autor peruano Victor Vich, “Defendo que privar os indivíduos dos suportes estabelecidos – arrancar aquilo que
está arraigado – é uma tarefa fundamental nas políticas culturais e isso não significa outra coisa que desconstruir a cultura
com elementos da própria cultura, isto é, tentar desmontar os imaginários hegemônicos utilizando valores culturais e assim
começar a difundir outro tipo de representações sociais” (VICH, 2014-2015: 19).
Apesar do discurso governamental nas gestões petistas ao longo de 13 anos no Brasil ter caminhando nessa direção e a execução das políticas públicas inserir elementos com potencial para um processo de decolonialidade efetiva (participação de
representantes culturais em instâncias conselhistas, recursos e visibilidade para esse público), é forçoso admitir que além das
distinções que reproduzem a colonialidade tratadas acima, os espaços de escuta pública e debate, por exemplo, continuaram
amarrados por mecanismos que não garantiram, e mesmo inibiram, a participação efetiva desses grupos. A efetividade dessas
políticas participativas, de vários de seus instrumentos e espaços, acabou não ocorrendo graças a problemas internos nos
órgãos gestores, a questões político-partidárias, à problemas de representatividade da sociedade civil (muitas vezes cooptados por grupos e interesses outros) e à própria necessidade de repensar modelos de gestão e cogestão que rompam com
estruturas de poder não democráticas (corrupção, troca de favores, personalismos na gestão pública, interesses pessoais e de
grupos em detrimento ao interesse público).
Uma contribuição, sem dúvida inegável, foi o debate realizado a partir da gestão do ex-ministro Gilberto Gil para ampliação do
conceito de cultura trabalhado pelo Ministério da Cultura, a qual denominaram como “conceito antropológico” e sendo visto a
partir de uma tridimensionalidade: dimensão simbólica da cultura, dimensão econômica da cultura, dimensão cidadã da cultura. Porém, discussão similar deveria ter sido feita com relação arte x cultura, arte x arte-alguma-coisa.
Além disso, dentre algumas situações e exemplos dos entraves apontados acima, observamos que as dimensões dessa tridimensionalidade da cultura foram enfatizadas de acordo com as diretrizes instituídas por cada gestão no MinC, durante os
governos petistas. Primeiramente, vimos um enfoque aos grupos populares e ameríndios. Como exemplo disso, criou-se a Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural em 2004, a qual teve o papel importante já em sua nomenclatura em promover o
debate e efetivar políticas culturais considerando a diversidade das culturas no país. Entre os “públicos” desse órgão: mestres
e mestras de “culturas populares”, “culturas indígenas”, “cultura cigana”, “cultura LGBT”, etc. Tal órgão, criado na gestão do
ex-Ministro Gilberto Gil, em 2004 por meio do Decreto nº 5.036 de 07 de abril de 2004. Essa norma jurídica terá, por exemplo,
duas outras alterações. Um dos principais programas da SID foi o Programa Identidade e Diversidade Cultural: Brasil Plural, a
qual tinha como “principal objetivo […] garantir o acesso dos grupos e redes de agentes culturais, responsáveis pela diversidade das expressões culturais brasileiras, a recursos públicos para o desenvolvimento de suas ações. O programa priorizou, até
o momento [2010], os seguintes segmentos: artistas, grupos e comunidades populares; povos e comunidades tradicionais (indígenas, ciganos e pescadores artesanais); imigrantes; grupos etários (crianças, jovens e idosos); movimentos sociais (LGBT,
pessoas com deficiência física, luta antimanicomial); bem como áreas transversais ao segmento cultural (cultura e saúde,
cultura e trabalho, cultura e meio ambiente, e cultura e relações de gênero)” (SID/MINC, 2010)2.
Em 2011, a SID/MinC foi fundida com a Secretaria de Cidadania Cultural, dando lugar à Secretaria de Cidadania e Diversidade
Cultural (SCDC), aprovada pelo Decreto nº 7.743, de 31 de maio de 2012. Após essa reformulação na estrutura organizacional
do MinC, ainda ocorreu mais uma reestruturação, em 20163. A cada mudança de gestão o órgão não só foi alterando sua sigla,
mas reformulando as diretrizes para se trabalhar com a diversa produção cultural, dentre elas as relacionadas aos grupos
2. SID/MINC, Programa Identidade e Diversidade Cultural: Brasil Plural. In: http://semanaculturaviva.cultura.gov.br/linhadotempo/pdf/publicacoes/SID/Secretaria_Identidade_Diversidade_Cultural_Folder_2007.pdf
3. O Decreto nº 5.036, de 07/04/2004, no qual aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Cultura. foi revogado pelo Decreto nº 5.711, de 24/02/2006, que
por sua vez foi revogado pelo Decreto nº 6.835, de 2009, revogado pelo Decreto nº 7.743, de 31 de maio 2012. Atualmente, a norma em vigor é o Decreto nº
8.837, de 2016.
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populares e ameríndios. Várias ações e programas que se destinavam a esses públicos, como Brasil Plural4, Cultura Viva5 e
Prêmio de Culturas Populares e Indígenas6, também tiveram períodos de estagnação e, em casos mais graves, o atraso no
pagamento dos prêmios aos artistas. Essa situação demonstra que o debate necessário sobre hierarquização das culturas no
âmbito das políticas culturais foi se tornando cada vez mais distante. Além disso, esses próprios editais reforçam as categoriais ocidentais e perpetuam as distinções no âmbito da cultura.
É demonstrativo de nossa reflexão, o fato de que uma das grandes reivindicações dos agentes culturais7 nos diversos espaços
participativos, como Colegiados Setoriais e Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), seguirem demandando um mapeamento das produções, nas mais diversas linguagens e expressões artístico-culturais. Inclusive, o próprio CNPC é dividido em
colegiados setoriais que seguem a lógica ocidental de arte e “arte-alguma-coisa” ou “artesanato”. Na estrutura organizacional
desse órgão consultivo do MinC estão os colegiados de: Arquitetura e Urbanismo; Arquivos; Arte digital; Artes Visuais; Artesanato; Circo; Expressões Artístico-Culturais Afro-brasileiras; Cultura dos Povos Indígenas; Culturas Populares; Dança; Design;
Literatura, Livro e Leitura; Moda; Museus; Música; Patrimônio Imaterial; Patrimônio Material e Teatro.
A persistência da invisibilidade social somada à hierarquização das culturas (e à predicação de suas artes) na gestão pública
pode ser revertida com um processo de longo prazo, que não envolve apenas o campo cultural, mas também a própria e necessária ressignificação das concepções de cultura política, políticas públicas, cultura e artes. Tal processo envolve não somente
o poder público e atores culturais, mas também toda sociedade que em sua maioria compreende esses conceitos a partir de
um olhar da colonialidade do saber e do poder.
Se entendemos que o problema não é das produções populares ou não-ocidentais mas das estéticas ocidentais incapacitadas
para abordar esses universos artificiais, temos uma grande tarefa pela frente. E, de imediato, é preciso colocar sob suspeita
todas as concepções que excluem, restringem, subalternizam.
4. AESTHESIS X ESTÉTICA: UM CAMINHO POSSÍVEL
Em um texto intitulado Aesthesis decolonial, Walter Mignolo afirma que a Estética como disciplina, criada no século XVII, colonizou a aesthesis. O que isso quer dizer?
A palavra aesthesis, originada do grego antigo, remete a significados como “sensação”, “processo de percepção”, “sensação
visual”, sensação gustativa” ou “sensação auditiva”. Daí deriva, por exemplo, a palavra synaesthesia, que se refere ao entrecruzamento de sentidos e sensações, ou anestesia que se refere ao bloqueio das sensações. Aesthesis diz respeito, portanto,
à capacidade inerente e comum a todos os viventes, dotados de um sistema nervoso, de relacionar-se sensivelmente com
objetos materiais e imateriais, em um espectro de diversidade quase infinita. No entanto, o que autor nos apresenta em seguida é o fato, da maior importância aqui, da redução da ampla significação do vocábulo à exclusiva “percepção do belo”, dando
ensejo ao nascimento do termo “estética”, a partir do século XVII. Para Mignolo, esta operação cognitiva, que nada tem de
ingênua, resulta na colonização da aesthesis pela estética, pois enquanto a primeira é comum a todos os viventes dotados
de um sistema nervoso, “la estética es una versión o teoría particular de tales sensaciones relacionadas con la beleza” (2010:
14). Nada teríamos a objetar se esta operação que se deu no século XVIII em solo europeu a ele se restringisse. O problema é
que “(…) la experiencia singular del corazón de Europa traslada a una teoría que “descubrió” la verdad de la aesthesis para una
comunidad particular (por ejemplo, la etnoclase que hoy conocemos con el nombre de burguesía), que no es universalizable”.
(MIGNOLO, 2010: 14).
Em resumo, o que aqui se critica é a ambição universalizadora das experiências particulares europeias e a sua disposição
hegemônica. Neste caso, a redução da aesthesis – que não mantém nenhuma relação necessária com a beleza − a estética,
além de assentar as bases para a construção de sua própria história − a história da estética na Europa −, que se passa por
4. Criação do Programa Identidade e Diversidade Cultural: Brasil Plural. Esse programa teve início por meio das ações do PPA 2004-2007 e 2008-2011.
5. Criação do Programa Cultura Viva, por meio da Portaria nº 156 GM/MinC, de 06/07/2004. Essa Portaria não está mais VIGENTE, pois foi REVOGADA pela
Portaria nº 118 GM/MinC, de 30/12/2013, na qual foi feita a reformulação do Programa Cultura Viva. Em 2014, foi aprovada a Lei nº 13.018 de 22 de julho de
2014, instituindo a Política Nacional Cultura Viva. Sobre vários problemas enfrentados pelo Cultura Viva, pode ser visto no Relatório de Redesenho do Programa Cultura Viva (IPEA, 2012), in: http://www.ganesha.org.br/arquivosSGC/DOWN_185741IPEA_RESULTADO_DO_REDESENHO.pdf
6. Desde 2003, tivemos os seguintes editais para grupos populares e ameríndios: Prêmio Culturas Indígenas 2006 – Edição Ângelo Cretã; Prêmio Culturas
Populares – Edição Mestre Duda – 100 anos de Frevo (2007); Prêmio Culturas Indígenas – Edição Xicão Xukuru (2007); Prêmio Culturas Populares – Edição
Mestre Humberto de Maracanã (2008); Prêmio de Culturas Populares – Edição Mestra Dona Izabel (2009); Prêmio Culturas Indígenas – Edição Marçal Tupã
(2010); Prêmio Culturas Indígenas – Edição Raoni Metuktire (2012); Prêmio Culturas Populares – 100 Anos de Mazzaropi (2012). Nos anos seguintes, como
apontado acima, o enfoque da SCDC e MinC se volta, por exemplo, para o Cultura Viva (redesenho do programa), para Economia Criativa e “cultura digital”.
Em maio de 2017, foi lançado o Edital de Seleção Pública Culturas Populares: Edição Leandro Gomes de Barros. Mais informações: http://semanaculturaviva.
cultura.gov.br/linhadotempo/editais_premios.html e http://www.cultura.gov.br/1158
7. Identificamos isso por meio da observação e da leitura de atas e publicações desses encontros, tais como no I Encontro Sul-Americano de Culturas Populares e II Seminário Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares (2007), no qual ocorreu, inclusive, um Painel sobre “Mapeamento das Culturas
Populares” (ver in: http://polis.org.br/wp-content/uploads/I-Encontro-Sulamericano-II-Sem.-Nacional.pdf) ou ainda no Plano Setorial de Culturas Populares e
Indígenas: http://pnc.culturadigital.br/wp-content/uploads/2012/10/plano_setorial_culturas_populares-versao-impressa.pdf e http://pnc.culturadigital.br/wp-content/uploads/2012/10/plano_setorial_culturas_indigenas-versao-impressa.pdf. Outras informações também nas atas dos Colegiados em: http://cnpc.cultura.gov.
br/colegiados/ ou http://www.cultura.gov.br/cnpc
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história (da estética) universal – desvaloriza ou, no mínimo, decide ignorar toda experiência aesthésica que não se ofereça à
conceitualização nos termos ocidentais.
Por essa razão, talvez seja um caminho começar a substituir o que é compreendido como “arte” ou “obra de arte” pelo termo
“produção aesthésica”, de modo a colocar em suspensão, até que tenhamos melhores argumentos, uma categoria que interpõe
imensas dificuldades e obstáculos ao tratamento da dimensão sensível das produções populares e ameríndias, principalmente, conforme nosso interesse maior de pesquisa.
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RESUMO
O presente artigo busca discutir a surdez, enquanto uma experiência visual e cultural, fora do plano da deficiência (SKLIAR, 1999;
QUADROS, 2003; LOPES, 2007), trazendo alguns elementos artísticos de poesia e de imagem constitutivos no texto, como fonte
também de saber. Inicialmente, tratamos os conceitos de Diferença, Diversidade e Alteridade, pensando com Skliar e Duschatzky
(2000) os eufemismos enquanto mecanismos controladores e reguladores da alteridade. Trazemos a noção de artefatos culturais,
discutindo com Strobel (2013) os artefatos da cultura surda nos quais a imagem é elemento fundamental. Tratamos sobre a imagem e as tecnologias visuais hoje, para nos centrar na Experiência Visual dos sujeitos surdos, questionando a escola enquanto
espaço de educação que necessita ser para esses sujeitos espaço de educação visual. Finalizando, a partir de Campello (2007,
2008), identificamos a necessidade de repensar o currículo na escola para o surdo e não apenas adaptá-lo. Dessa forma, com
base na experiência visual dos surdos e seus artefatos culturais, propomos pensar a Pedagogia Visual no espaço escolar, uma
pedagogia que beneficia não apenas os sujeitos surdos, mas a todos envolvidos no processo educativo.
Palavras-chave: Surdez, Diferença, Artefato Cultural, Educação de Surdos, Pedagogia Visual.
1. DISCUTINDO SURDEZ, DIFERENÇA E ARTEFATOS CULTURAIS: PELA CONSTRUÇÃO DE UMA PEDAGOGIA VISUAL NA
EDUCAÇÃO DE SURDOS
E o tal do anjo safado
Imprimiu uma marca em mim
A Diferença passa a ser meu ditado
Ou um destino ruim?
Já na entrada minha estrada entortou
Lugar de resistir
(Parodiando ‘Até o Fim’ de Chico Buarque)
Iniciamos esse texto assim, parodiando… inspirados na música ‘Até o Fim’ do grande compositor brasileiro Chico Buarque –
convidamos a você, caso não conheça, a ouvi-la ou lê-la na íntegra e, junto conosco, refletir sobre algumas questões também
inspirado por seus versos1.
Ainda que “chatos querubins” ou uma sociedade dominante e opressora determine o destino de muitos já desde seu nascimento, a partir de marcas tidas como desviantes, entortando a estrada de muitas minorias, caçando seus boletins, excluindo-os
da escola (ou na escola), quebrando seus bandolins da liberdade de serem como são, negando sua diferença e mesmo com
algumas mulas a empacar pelo caminho, as minorias resistem. Ou como cantaria o ‘velho Chico’, “vão até o fim”.
‘A diferença passa a ser meu ditado…’
Essas minorias e, aqui, especificamente, a comunidade surda, tomam a diferença, aquilo que lhes faz excluídos, como seu
instrumento de luta e sua marca identitária principal.
Com Skliar, pensamos sobre o conceito de diferença. Entendendo que a diferença se dá no entre lugar, entre pessoas. É uma
“Palabra relacional, no de esenciais ligadas a sujeitos específicos, se pronuncia em el espacio y la distancia que permanece, siempre, entre dos singularidades. Hay diferencia, no es diferencia.” (SKLIAR, 2011, p. 99). Skliar entende a diferença não como uma
marca corpórea, mas o resultado das relações, do que acontece entre pessoas. As diferenças se constroem nas relações, social
e politicamente.
A diferença como simples diferença, sem fixá-la em identidades nem minimizá-la na diversidade, pressupõe, no caso dos surdos,
não mais pensar se eles são ou não diferentes dos ouvintes se eles são ou não diferentes de outros grupos culturais(…) continuar
pensando a diferença como marca identitária parece ainda ser importante para o fortalecimento político da comunidade surda.
(LOPES, 2007, p.23)
1. https://www.youtube.com/watch?v=LcRHY8YZ9sQ - Link de uma versão muito bem feita com Ney Matogrosso.
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Afirmar a diferença como algo que se dá na relação entre sujeitos e pensá-la na comunidade surda como marca identitária
pode parecer contraditório. Mas, ainda, nesse momento histórico, em especial, no Brasil (lugar de onde falamos, neste texto),
faz-se politicamente necessário pensar e assumir a diferença como uma marca do sujeito surdo, a fim de oferecer resistências
frente ao que podemos chamar de ‘invenção da surdez’ (LOPES, 2007). Tensionando romper com as fronteiras de discursos
hegemônicos que se impõem, ao longo da história sobre o corpo surdo e sua comunidade, delimitando os surdos e definindo-os
conforme os discursos ouvintistas.
A surdez, conforme afirma Lopes (2007), é uma grande invenção, no sentido de que social e politicamente se constroem olhares e visões sobre o sujeito surdo, é uma construção cultural inscrita em diferentes narrativas e campos discursivos: educacional, artístico, clínico, religioso, linguístico, jurídico, filosófico, entre outros. “Culturalmente produzimos o normal, o diferente,
o surdo, o deficiente, o desviante, o exótico, o comum…”(idem, p.8)
Historicamente inventamos o outro de diferentes formas, mais recentemente, através do que podemos chamar de ‘eufemismos’. Criam-se palavras novas, novos rótulos para definir o outro, delimitá-lo, mascarar o preconceito, mesmo com discursos
sociais aparentemente válidos, mas que apenas mudam invólucros, sem mudar a essência das relações. Uma dessas palavras
muito usada e que contrapomos aqui ao conceito de diferença é o termo “diversidade”. A palavra diversidade vem ganhado
força dentro do discurso liberal, com motes de construção de uma sociedade plural e democrática (BHABHA, 1994).
Skliar e Duschatzky (2000) falam sobre eufemismos que vêm sendo criados no campo da educação e apresentam como a
diversidade tem sido enunciada, configurando os imaginários sociais sobre a alteridade. Tratam-se de palavras macias, são
“eufemismos que tranquilizam nossas consciências ou levantam a ilusão de que assistimos a profundas transformações culturais
simplesmente porque nos vestimos com palavras da moda” (DUSCHATZKY; SKLIAR, 2000, p.164). Os autores destacam que o termo diferença não pode ser confundido “com as leves pluralidades, as ligeiras diversidades que apenas questionam a hegemonia
da normalidade.”
Questionamos a diversidade quando essa é utilizada dentro do discurso liberal, proclamando a democracia e a construção de
uma sociedade plural pois,
(…) junto com a diversidade aparece uma ‘norma transparente’, construída e administrada pela sociedade, que ‘hospeda’, que
cria um falso consenso, uma falsa convivência, uma estrutura normativa que contém a diferença cultural: a universalidade,
que paradoxalmente permite a diversidade, mascara as normas etnocêntricas.” (idem, ibidem, p.169)

Podemos pensar, nesse sentido, a diversidade enquanto um conceito ‘guarda-chuva’ que proclama as diferenças com os outros,
mas que funciona como um silenciamento de distinções e conflitos internos dentro desses mesmos grupos, mantendo invisíveis as relações de poder e conflito e dissolvendo os laços vinculantes entre sujeitos e grupos sociais.
Dessa forma, embora o discurso dominante proclame – e faça parte do senso comum – entendemos diferença e diversidade
como conceitos distintos, que servem a objetivos e ideais sociais diferentes. Podemos entender que “o conceito de diferença
não substitui, simplesmente, o de diversidade, ou de pluralidade, e muito menos o de deficiência ou necessidades especiais; também não ocupa o mesmo espaço discursivo.” (SKLIAR, 1999, p. 22)
Nesse mesmo texto, Skliar enuncia alguns pontos para a compreensão do conceito de diferença:
- “as diferenças não são uma obviedade cultural nem uma marca de “pluralidade”;
- as diferenças se constroem histórica, social e politicamente;
- não podem caracterizar-se como totalidades fixas, essenciais e inalteráveis;
- as diferenças são sempre diferenças;
- não devem ser entendidas como um estado não desejável, impróprio, de algo que cedo ou tarde voltará à normalidade;
- as diferenças dentro de uma cultura devem ser definidas como diferenças políticas - e não simplesmente como diferenças
formais, textuais ou linguísticas;
- as diferenças, ainda que vistas como totalidades ou colocadas em relação com outras diferenças, não são facilmente permeáveis nem perdem de vista suas próprias fronteiras;
- a existência de diferenças existe independentemente da autorização, da aceitação, do respeito ou da permissão outorgado da
normalidade.” (idem, ibidem, p. 22 e 23)

Eu sou pobre, sou preto, sou puta/ Sou surdo e o que quer de mim?/ Eu não rezo a sua batuta/ Faço da luta um fim…/ A diferença é
o que despertou/ E eu vou até o fim (Parodiando “Até o Fim” de Chico Buarque). A diferença, no caso dos surdos, hoje, e arriscamos dizer, no caso das minorias, toma forma de potência. Potência na ação, potência de resistência, potência como linhas de
força e de criação - conversando com Foucault (1979, 1988) e Deleuze (1990) - linhas que traçam tangentes, que contornam e
tensionam ‘retificar’ as linhas que se impõem do discurso científico, um discurso de verdade, tido como único legítimo, sobre
os corpos desviantes.
Neste trabalho e em outros que temos desenvolvido, ao falar em surdez e pessoa surda, entendemos a surdez a partir de sua
marca enquanto diferença e não enquanto deficiência, que necessitaria ser corrigida. Enquanto diferença… e não pela falta: a
falta da audição. Nisso, nos referimos e concordamos com diferentes pesquisadores como Lopes, que diz se fazer urgente e
necessário:
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olhar a surdez de outro lugar que não o da deficiência, mas o da diferença cultural. Não nego a falta de audição do corpo
surdo, porém desloco meu olhar para o que os próprios surdos dizem de si quando articulados e engajados na luta por seus
direitos de se verem e de quererem ser vistos como sujeitos surdos, e não como sujeitos com surdez (LOPES, 2007, p. 09)

É no campo da diferença que se inscreve a surdez, enquanto campo de luta e resistências. A surdez marca a produção subjetiva
dos sujeitos surdos, para além dos discursos médicos, que a definem pelo maior ou menor grau de perda da audição. Skliar
(1999) discute a surdez atitudinal, a surdez enquanto produto de processos de identificação cultural dos surdos, pois se dá e
se constrói no contexto social marcado por lutas e disputas a fim de constituir-se enquanto sujeito surdo e não sujeito incompleto, deficiente. O autor acrescenta ainda em outro texto: “a surdez constitui uma diferença a ser politicamente reconhecida; a
surdez é uma experiência visual; a surdez é uma identidade múltipla ou multifacetada” (SKLIAR, 2016, p.11)
É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez.
Tudo que não invento é falso.
(…)
Melhor jeito que achei pra me conhecer foi fazendo o contrário.
Sou muito preparado de conflitos.
Não pode haver ausência de boca nas palavras: nenhuma fique desamparada do ser que a revelou.
O meu amanhecer vai ser de noite.
(…)
Meu avesso é mais visível do que um poste.
Sábio é o que adivinha.
Para ter mais certezas tenho que me saber de imperfeições.
A inércia é meu ato principal.
(…)
Estilo é um modelo anormal de expressão: é estigma.
Peixe não tem honras nem horizontes.
Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada; mas quando não desejo contar nada, faço poesia.
Eu queria ser lido pelas pedras.
(…)
Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas.
Uma palavra abriu o roupão pra mim. Ela deseja que eu a seja.
A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos.
Quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos.
(…)
Melhor para chegar a nada é descobrir a verdade.
O artista é erro da natureza. Beethoven foi um erro perfeito.
Por pudor sou impuro.
O branco me corrompe.
Não gosto de palavra acostumada.
A minha diferença é sempre menos.
Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria.
Não preciso do fim para chegar.
Do lugar onde estou já fui embora.
(Manoel de Barros, O Livro Sobre Nada)
2. ALTERIDADE E EUFEMISMOS MODERNOS…
Ainda falando sobre eufemismos, além do conceito sobre diversidade destacamos também o esforço da sociedade de regular
e definir a alteridade do outro. O discurso da modernidade empreende esforços sobre a alteridade como estratégia de controle
e regulação do outro tido como anormal. Desta forma,
A alteridade do outro permanece como que reabsorvida em nossa identidade e a reforça ainda mais; torna-a, se possível, mais
arrogante, mais segura e mais satisfeita de si mesma. A partir deste ponto de vista, o louco confirma e reforça nossa razão; a
criança, nossa maturidade; o selvagem, nossa civilização, o marginal, nossa integração; o estrangeiro, nosso país; e o deficiente,
a nossa normalidade. (LARROSA; PEREZ DE LARA, 1998, p. 08).

As formas de narrar a alteridade servem aos eufemismos, diluindo conflitos e delimitando espaços por onde se pode caminhar
com calma (BHABHA, 1994). Isso acontece de modo não neutro e com consequências para os sujeitos cujas alteridades têm
sofrido esse esforço de demarcação pelo discurso moderno do politicamente correto que, de tempos em tempos, faz mudanças nas nomenclaturas passando, por exemplo, de aleijados, retardados, idiotas, surdos-mudos… a sujeitos deficientes, com
deficiência, portadores de necessidades educativas especiais, alunos especiais, deficientes auditivos, etc. Embora, algumas
dessas mudanças chamem a atenção, pois deixam de utilizar termos tradicionalmente pejorativos, isso não significa que haja
sempre mudanças profundas de sentido e significado com novas concepções epistemológicas, pois em muitos momentos da
história apenas representam a criação de novos eufemismos e modismos.
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A alteridade, para poder formar parte da diversidade cultural ‘bem entendida’ e ‘aceitável’, deve desvestir-se, desracializar-se,
dessexualizar-se, despedir-se de suas marcas identitárias, ser como os demais.” (SKLIAR; DUSCHATZKY, 2000, p. 166)

A alteridade surda, como toda alteridade ‘deficiente’, também tem sido constantemente inventada, nomeada e excluída. A
modernidade os medicou, os moldou e marcou-os a partir de um ouvido defeituoso e da fala insuficiente. Sua identidade
foi marcada pela falta, seus corpos domados para se comportarem como ouvintes, suas possibilidades de comunicação e
aprendizagem limitados à fala mecânica, suas mãos cerceadas de movimento. “Suas identidades, pensadas como pedaços
desfeitos. Suas mentes, como obscuras e silenciosas cavernas.” (SKLIAR, 1999, p.28)
Torna-se importante, hoje, romper com o modo como essa alteridade é vista e compreendida, aproximando-se do campo da
surdez, problematizando a normalidade ouvinte e não a alteridade surda. Entender a surdez, fora do padrão e visão ouvinte,
fora do referencial etnocêntrico do mundo do som, não como deficiência, mas como uma outra experiência: A experiência
Visual. O surdo é alguém que tem na visualidade sua principal forma de expressão e relação:
Experiência Visual significa a utilização da visão (em substituição total à audição), como meio de comunicação. Desta experiência visual surge a cultura surda representada pela língua de sinais, pelo modo diferente de ser, de se expressar, de conhecer
o mundo, de entrar nas artes, no conhecimento científico e acadêmico. (PERLIN; MIRANDA, 2003, apud STROBEL, 2013, p.45)

Entendemos junto com Strobel a experiência visual do surdo como aquilo que o diferencia, como um artefato: O primeiro
artefato cultural dos sujeitos surdos. Seu modo diferente de perceber o mundo que influi diretamente na construção de suas
subjetividades. É a partir dessa perspectiva que defendemos no campo da educação que o caminho de aprendizagem do aluno
surdo é visual, é espacial. É sobretudo através da visão que o mundo se revela à pessoa surda. O que nos faz pensar na urgente
necessidade de mudanças em relação às práticas de ensino voltadas à educação de surdos. Buscando o desenvolvimento de
práticas educativas que estejam em consonância com os processos de aquisição da linguagem e os recursos didáticos necessários às pessoas surdas no âmbito escolar, em busca da construção de uma Pedagogia Visual (CAMPELLO, 2007).
Imagem 1: Estudo sobre mãos em Movimento

Nunca ouvi nenhum som sequer: as ondas no mar, o vento,
o canto dos pássaros e por aí vai. Para mim, entretanto, esses
sons nunca foram essenciais para a compreensão do mundo,
já que cada um deles sempre foi substituído por uma
imagem visual, que me transmitia exatamente as mesmas
emoções que qualquer pessoa que ouve sente, ou talvez
ainda com mais força, quem sabe?
As minhas palavras nunca faltaram, e nunca fui uma criança
rebelde ou nervosa, por uma simples razão: sempre tive
como me comunicar, as pessoas em minha volta sempre
entendiam o que eu queria, pois compartilhavam das mesmas
palavras que eu: os Sinais.
(Relato do surdo Sérgio Marmora de Andrade.
CAMPELLO, 2007, p. 101)
3. UM MUNDO DE IMAGENS…
Cada vez mais nos vemos mergulhados em um mundo de avanços tecnológicos de produção, transmissão e compartilhamento
de imagens.
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Arlindo Machado nos ajuda a refletir o quanto nossa sociedade (com surdos e não surdos) vive e experimenta cada vez mais a
difusão de imagens e o papel das tecnologias para esse crescimento. Nossa sociedade, hoje, aprende “não apenas a conviver
com as imagens, mas também a pensar com as imagens e a construir com elas uma civilização complexa e instigante” (MACHADO,
2001, p. 32). Podemos pensar em uma “linguagem da imagem” (idem, ibidem), que expressa realidades, que comunica, ensina,
conversa, não apenas ilustra e exemplifica.
A imagem é um objeto de estudo e de pesquisa e que, de acordo com o pensamento imagético, pode produzir conhecimentos, bem como formas de apropriação da cultura / conhecimento que nos permitam usufruir do mundo das imagens e não
sucumbir ao bombardeio de imagens ao qual estamos expostos. (CAMPELLO, 2007, 130)

As imagens representam hoje poderosos artefatos no campo da educação. Embora a realidade de nossas escolas, muitas
vezes, mostre o quão distante estamos do uso pedagógico dessas: ora por resistências de uma educação tradicional pensada
a partir da oralidade e da escrita, ora por falta de recursos e suportes para o trabalho com imagens nas escolas, mesmo os
recursos de baixa tecnologia.
Socialmente, estamos frente a uma mudança de paradigma, o paradigma da visualidade, mas a escola que temos produzido
ainda hoje, parece alheia a essas transformações
hay mucho para pensar acerca de la relación entre pedagogía e imagen. Es cierto que ese cruzamiento, esa intersección es
inexorable; pero también es verdad que aún hay que pensar mucho acerca de si estamos frente a un viraje visual, así como
en los umbrales del siglo pasado estábamos frente a un viraje lingüístico. Digo esto porque hoy estamos frente a sujetos
atravesados fundamentalmente por la imagen y no por la palabra, lo que crea, entre otras cosas, una encrucijada educativa.
(SKILAR, 2009)

Como sujeitos essencialmente visuais a comunidade surda produz seus artefatos a partir da visualidade, a imagem é elemento
presente e constituinte desses artefatos. Karin Strobel (2013) apresenta em seu livro os ‘artefatos culturais do povo surdo’:
experiência visual (o primeiro dos artefatos, como já citamos anteriormente neste texto); língua de sinais; família, literatura
surda; vida social e esportiva; artes visuais; política; materiais. Muito poderia ser discutido em detalhes sobre cada um desses
artefatos, mas aqui nos detemos em parte, a fim de discutir alguns aspectos para a composição deste artigo.
Podemos entender artefatos culturais como manifestações visíveis da cultura de um povo, produtos da ação transformadora
do homem. Para além de ferramentas, inclui a forma de ver e sentir no mundo, tradições, valores, língua…
“O conceito de artefatos não se refere apenas a materialismos culturais, mas àquilo que na cultura constitui produções do
sujeito que tem seu próprio modo de ser, ver, entender e transformar o mundo. Traço comum em todos os seres humanos
seria o fato de que somos todos artefatos culturais e, assim, os artefatos ilustram uma cultura” (STROBEL, 2013, p.43, 44).

Como primeiro artefato cultural do povo surdo, a experiência visual compõe a identidade e a cultura surda. A partir da visualidade é que o sujeito surdo se relaciona com o outro e com o mundo, a visualidade é fundamental na construção de sentidos
e significados, pois é o ponto a partir do qual as relações se constroem: “O visual é o que importa. A experiência é visual desde
o ponto de vista físico (os encontros, as festas, as estórias, as casas, os equipamentos…) até o ponto de vista mental (a língua, os
sonhos, os pensamentos, as ideias…)”. (QUADROS, 2003, p. 93).
Inda garoto me botaram na escola/ Mas eu tão pouco entendi/ Eu tenho ginga, eu sou bom de bola/ O que fizeram de mim?/ Um
cabresto em mim colocou/ Como ser Eu assim?/ (Parodiando “Até o Fim” de Chico Buarque). Ao longo da nossa história, e em
especial aqui, no contexto capitalista em que vivemos, a escola tradicionalmente tem se valido de práticas uniformizantes e
excludentes, práticas que cerceiam liberdades e adestram singularidades.
Historicamente a escola compõe um sistema organizado, predominantemente, com disciplinas “transmitidas” a partir de formas pedagógico-didáticas orais como: textos, aulas expositivas, livros didáticos e quadros brancos (CAMPELLO, 2007). Um
problema que se ressalta tradicionalmente na educação: “a ausência da didática e o questionamento dos problemas da educação
com pessoas surdas, especialmente no âmbito escolar no que se refere ao uso da imagem visual” (idem, ibidem, p.128). Priorizando, nas práticas escolares, apenas um caminho metodológico pensado para um público ouvinte (aquele tido também como
‘normal’ e também branco, homem, burguês, civilizado e culto).
Um caminho pedagógico com poucos recursos visuais, mesmo no contexto atual em que vivemos no qual os avanços tecnológicos da Comunicação e da Informação transformaram nossas formas de relação e organização com o mundo, estamos, nós,
na contemporaneidade, cada vez mais orientados pela imagem, pela visualidade.
Muitos dos profissionais que trabalham com surdos sentem dificuldade em suas práticas por desconhecerem as especificidades da comunicação dos surdos, não conhecem sua língua natural, sua estrutura sintática, sua base imagética, gestual,
viso-espacial e assim desconhecem também as especificidades de seu processo de aprendizagem. O que, ao longo do processo educativo, acarreta uma defasagem do conhecimento do aluno surdo e que desencadeia graves consequências cognitivas
(ROSA & LUCHI, 2010).
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(…)devemos ressaltar a importância do aspecto visuoespacial e da língua de sinais ao desenvolvimento deste aluno, isto
porque além da construção de saberes através dos conteúdos curriculares, tem-se a aquisição da língua, de conhecimento
de mundo e do que rodeia o aluno surdo.’ (idem, ibidem p.1)

Para o aluno surdo o cerceamento de sua alteridade é uma realidade constante. A serviço da normalização, a educação vê
o surdo como um anormal e a surdez como uma patologia, que, portanto, precisa ser tratada, corrigida e curada (LUNARDI,
2002). É uma representação colonialista de fazer o surdo subalterno através do discurso ouvintista que tem no ouvinte referência de normalidade (SKLIAR, 2016):
A configuração do ser ouvinte pode começar sendo uma simples referência a uma hipotética normalidade, mas se associa
rapidamente a uma normalidade referida à audição e, a partir desta, a toda uma sequência de traços de outra ordem discriminatória. Ser ouvinte é ser falante e é, também, ser branco, homem, profissional, letrado, civilizado, etc. Ser surdo, portanto,
significa não falar - surdo-mudo - e não ser humano. (SKLIAR, 2016, p.21)

4. REPENSAR…
Sendo o caminho de aprendizagem do aluno surdo um caminho visual e espacial, é sobretudo através da visão que o mundo
se revela à pessoa surda. Em nossa pesquisa entendemos que é necessária a criação de práticas educativas que estejam em
consonância com essa forma de aprender que se afirma na experiência visual. Tornando-se necessário pensar o currículo voltado para a educação de surdos, seja em classes bilíngues ou em escolas especiais. “Há uma urgente necessidade de repensar
a visualidade e descentrar das categorizações linguísticas e também da visão fonocêntrica” (CAMPELLO, 2008, p. 209).
Campello discute os aspectos da visualidade na educação de surdos com vistas a construção de uma pedagogia visual, e
esclarece
As técnicas, recursos e perspectivas utilizados na pedagogia visual, estão relacionados com o uso da “visão”, em vez da “audição”, sendo que a imagem na “apreensão do estímulo visual” e perspectiva emergem de acordo com forças bidimensionais e
tridimensionais. Esses processos exigem uma nova forma de pensar o nível perceptivo e o processamento visual daquilo que
rodeia o sujeito Surdo e qual seu olhar sobre o mundo no processo de ensinar e aprender. (CAMPELLO, 2008, p. 209)
Nesse sentido, inspirados em Campello (2007, 2008), tencionamos pensar a construção de uma pedagogia voltada para a
educação de surdos, uma Pedagogia Visual. Ressaltamos que repensar o currículo a partir da visualidade está para além de
simples adaptações do currículo e programas existentes.
“A Pedagogia Visual inclui a Língua de Sinais como um dos recursos dentro da comunicação e da educação” (CAMPELLO, 2007,
p.130). Repensar a educação de surdos passa, em especial, pela Língua de sinais, pelo currículo, pela criação de recursos
didáticos e pelos profissionais que trabalham com a educação de surdos, tanto no conhecimento da língua de sinais, quanto
na compreensão dos aspectos visuoespaciais da aprendizagem dos surdos. Nesse sentido, a presença do professor surdo é
fundamental enquanto referencial para a criação de “vínculo identificatório cultural” (STROBEL, 2013).
(…) a criança (no contato com modelos surdos adultos) não apenas terá assegurada a aquisição e desenvolvimento de linguagem, como (também) a integração de um autoconceito positivo. Ela terá a possibilidade de desenvolver sua identidade
como uma representação de integridade, não como a de falta ou de deficiência (…) podendo se perceber como capaz e
passível de vir a ser. Ela não terá que ir atrás de uma identidade que ela nunca consegue alcançar: a do ouvinte. (MOURA et
al, 1997, apud STROBEL, 2013, p.54)

Pensar em uma pedagogia com base visual é também pensar em uma pedagogia que afirme não somente os alunos surdos,
mas também às práticas educativas desenvolvidas com alunos não surdos e videntes, é positivo não apenas para surdos, mas
também para estudantes não surdos. Pensar o uso de imagens dentro dessa perspectiva na concepção de Campello “ajudará
a propor uma educação que não só beneficie o indivíduo surdo, mas que garanta a participação de todos: professores, docentes,
pesquisadores, alunos, ou seja, a escola em sua totalidade.” (CAMPELLO, 2007, p. 113). Dessa forma,
sugere-se a organização de uma pedagogia visual que contemple a elaboração do currículo, didática, disciplina, estratégia,
contação de história ou estória, jogos educativos, desenvolvimento da cultura artística, cultura visual, desenvolvimento da
criatividade plástica, visual e infantil das artes visuais, utilização da linguagem de Sign Writing (escrita de sinais) na informática, recursos visuais, sua pedagogia crítica e suas ferramentas e práticas, concepção do mundo através da subjetividade
e objetividade com as “experiências visuais”. (idem, 2007, p.129)

Como bem afirma e marca Campello em diferentes momentos em seus textos e palestras, repensar as práticas educacionais
a partir da visualidade não consiste apenas em inserir imagens nas salas de aula. A simples presença das imagens em sala
de aula ou de aparelhos suportes, como cartazes, tvs e data shows, não garante a educação visual. O que se produz como
uma educação da visualidade é uso que se faz com essas imagens e esses recursos. O uso tensionado no fazer pedagógico,
no potencial simbólico e representacional das imagens para a construção de conceitos, comunicação de ideias e produção de
conhecimento.
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Finalizando este texto, sem encerrar a multiplicidade de questões tratadas e suas possibilidades de discussão, trazemos, mais
uma vez, um trecho de Machado, em seu belíssimo texto “O quarto Iconoclasmo” (2001), que fala sobre as imagens:
(…) a imagem é uma forma de construção do pensamento tão sofisticada que sem ela provavelmente não teria sido possível
o desenvolvimento de ciências como a biologia, a geografia, a geometria, a astronomia e a medicina. (p. 23)
O erro maior seria tomá-las por meros auxiliares didáticos ou ilustrações cômodas, pois, ao contrário, elas constituem um
instrumento heurístico privilegiado: não um embelezamento, uma simplificação ou ainda um recurso pedagógico de difusão
facilitada, mas uma verdadeira reescritura, capaz, ela própria, de transformar o universo e de reinventá-lo (Dagognet, 1973,
apud Machado, 2001, p.25)
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RESUMO
A partir de dois retratos do “O Monstro de Capinópolis”, alcunha dada a Orlando Sabino, homem acusado de assassinatos em
série no Brasil dos anos 1970, investigo alguns aspectos da construção da monstruosidade por meio da imagem fotográfica.
Após uma breve apresentação do caso, discutindo como este indivíduo desviante foi designado como monstro humano elejo a
imagem fotográfica como lugar de reflexão. Apresento a forma como a imagem através de sua polissemia conjuga cruzamentos entre discursos jornalísticos, ficções e estética na construção de uma simbologia que designo como iconografia do monstro abatido. Ao final ensaio uma reflexão sobre as possiblidades desse tipo de imagem se comportarem como a corporizarão
de práticas de expurgo e da remissão.
Palavras-chave: Monstruosidade; Retratos de criminosos; Outsiders;
ABSTRACT
From two portraits of “The Monster of Capinópolis”, an alias given to Orlando Sabino, a man accused of many murders in Brazil
in the 1970s, I investigated some aspects of the construction of monstrosity through photographic images. After a brief presentation of the case, I discuss how this deviant individual was designated as a human monster by showing the photographic
image as a place of reflection. I present how the image through its polysemy conjugates crosses between journalistic discourses, fictions and aesthetics in the construction of a symbology that I designate as iconography of the dejected monster. At the
end I try to reflect on the possibilities of this type of image to behave as the embodiment of practices of purging and remission.
Keywords: Monstrosity; Portraits of murderers; Outsiders;
1. INTRODUÇÃO
Figura 1 - Orlando Sabino, o “Monstro de Capinópolis”, preso após perseguição. Imagem de arquivo.
Autoria desconhecida. Fonte: POPÓ, 2012. p.4

A imagem acima (Figura 1) representa “o próprio diabo”1. Um monstro que “[…] desaparecia misteriosamente, reaparecia ao
mesmo tempo em lugares diferentes e mudava de feição com espantosa facilidade”2. O dito monstro na verdade é Orlando Sabino, um andarilho do estado do Paraná, que no início dos anos 1970 percorreu algumas cidades do Triângulo Mineiro e sul de
Goiás. Nesse período, uma série de assassinatos com armas de fogo, facadas e relatos de bezerros degolados, criaram terror
1. Revista Veja (n. 184, 15 de março de 1972, p. 32)
2. Ibid. p. 32.
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entre os moradores da região, sobretudo nas áreas rurais das cidades. Suspeito dos crimes, o homem franzino e assustado da
imagem foi descrito como o “Monstro de Capinópolis”.
Tal descrição, criada pela imprensa e alimentada pela própria polícia, ajudou a dar os contornos daquele que seria um dos
primeiros, e mais famosos, casos de um Serial Killer no interior do Brasil.
Depois de preso e exibido ao público, Orlando Sabino, o suposto monstro, continuava causando espanto. Desta vez, pela fragilidade física e mental que não coadunava com a figura fantástica criada pela narrativa oral e jornalística. Que imagem de
monstro as pessoas esperavam encontrar? As fotografias do caso permitem visualizar estas projeções ou apontam em outra
direção? Como a representação de Orlando Sabino dialoga com outras imagens do gênero?
Essas são algumas das questões que discorro a seguir a partir de duas imagens encontradas na internet sobre o caso. São
imagens digitais de reproduções fotográficas de jornais da época, mas que circulam ainda hoje na internet para mitigar os
curiosos ou rememorar aqueles que viveram no período.
Eu mesmo me coloco neste contexto, uma vez que sendo natural e morador da região do Triangulo Mineiro, tive acesso a
história de Olando Sabino ainda na infância, por volta dos anos de 1990, em uma época pré-internet quando os mais velhos se
reuniam para contar histórias assutadoras para as crianças. Posteriormente com a popularização da internet eu podia finalmente conhecer o rosto do “monstro” que durante muito tempo assombou meu imaginário.
Para essa reflexão traço inicialmente alguns apontamentos sobre a abordagem escolhida no campo de pesquisa da cultura
visual. Explorando a imagem em suas múltiplas possibilidades em seu processo de circulação e de construção de sentido ao
se constituírem como um lugar de encontro entre realidades e ficções.
Em seguida discorro brevemente sobre o caso de Orlando Sabino, mostrando a forma como, no interior do Brasil na época da
ditadura militar, sua figura foi sendo moldada como um monstro sobrenatural. Apresentando como a imprensa articulava um
discurso que transita entre o factual e o ficcional na representação da realidade, criando um imaginário que perdura até hoje,
como atesta a matéria do jornal Correio da cidade de Uberlândia (MG): “Se estivéssemos nos Estados Unidos, tenho certeza de
que o cinema não perderia um enredo desses, ainda mais se tratando de uma história real.” (HENRY, Jornal Correio de Uberlândia, 14 de dezembro de 2011).
Especifico o tipo de monstruosidade destacada para Orlando Sabino, enquanto indivíduo desviante das normas sociais. Realoco, assim, a ideia de monstro mitológico para o campo social, no qual a imagem do monstro será atribuída àqueles passíveis
de caracterização patológica ou criminal.
Neste contexto, destaco a fotografia como um lugar de cruzamento e polissemia em que discursos normativos sobre padrões
de comportamento e elementos imaginários e ficcionais se cruzam desenvolviento um tipo de imagem que chamo provisóriamente de imagem do monstro abatido. Imagens em que o suposto monstro, enquanto indivíduo e corpo desviante aparece
capturado por seus algozes, quase sempre carecteizados pelo representantes da lei. Um tipo de representação que encarna
e incorpora práticas e representações de uma cultura do expurgo e da remissão que, em países de formação religiosa cristã
poderia ter suas origens em práticas tradicionais e folclóricas.
2. APONTAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE ENTRADA
Inicialmente é importante destacar alguns apontamentos epistemológicos de partida, visando situar de que forma compreendo e abordo as imagens nesta reflexão.
Situada no campo da cultura visual as fotografias e representações elegidas para este estudo são abordadas a partir de sua
polissemia e intertextualidade caminhando no sentido de perceber “como pensam as imagens, como contêm e indicam ideias
e emoções”, como destacado por Català Domènech (2011, p. 17).
Compreendendo as imagens como caminhos de acesso ao imaginário e os processos de interação entre discursividade e ficção, tais fotografias colocam em diálogo aspectos políticos, técnicos, estéticos no entrelaçamento entre práticas e discursos.
Nesse sentido, se ancoram numa experiência social do visual, definida por Hernandez (2005, p. 18-20) como aquilo que é
sensível aos nossos hábitos e normas de ver e olhar em diferentes períodos e lugares.
Cabe ressaltar ainda que o tipo de imagem que me propus investigar são imagens coletadas da internet. Digitalizações
de reproduções fotográficas veiculadas na mídia do passado. Formadas por uma nova materialidade, intangível e mutável que, em grande medida, ainda encontra resistência como objeto de pesquisa. São imagens, cuja autoria e o aspecto
“original” podem ter sido há muito apagadas, mas que ganham em complexidade uma vez que passam a circular sem
fronteiras pela web.
Buscando a diversidade e o diálogo ao invés do reducionismo e da categorização, busco uma compreensão sobre os efeitos da
imagem como artefatos poderosos e sedutores que dão corpo a experiências subjetivas, memórias e ficções.
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Por estes e outros motivos, destaco que algumas das imagens aqui exploradas não apresentam autoria, nem maiores informações sobre percurso e realização original. Mesmo compreendendo os riscos desta abordagem insisto neste percurso por
entender que as representações do “monstro” neste artigo, constituem parte de uma memória viva e à circular na internet, tais
imagens ainda atuam na formação de um imaginário sobre monstros e monstruosidades humanas.
3. O CASO DE ORLANDO SABINO, O “MONSTRO DE CAPINÓPOLIS”
O caso de Orlando Sabino é um tema de interesse de pesquisa em áreas diversas que vão da criminologia até a psiquiatria
forense. Oferecem um amplo campo de pesquisa histórico devido as lacunas existentes e a complexidade das fontes de
pesquisa relativos ao contexto de ditadura militar que acompanham os eventos. Por isso, neste artigo me deterei apenas
a uma descrição geral do caso visando apresentar de forma breve os aspectos mais comuns relatados sobre os eventos.
Entre os anos de 1971 e 1972, na região do Triângulo Mineiro e algumas cidades do interior de Goiás, uma série de assassinatos levou pânico e terror à população. Relatos escabrosos vindos do campo, descreviam a degola de animais e
até a violação de cadáveres por parte de um assassino com poderes sobre-humanos. Com grande sensacionalismo da
mídia e com um efetivo policial desproporcional, surgia a história do Monstro de Capinópolis, um Serial Killer bem no
interior do Brasil.
Após a onda de assassinatos, a suspeita dos crimes recaiu sobre Orlando Sabino, um andarilho do estado do Paraná que
transitava pela zona rural entre Minas Gerais e Goiás e que já havia sido detido por pequenos delitos. Com o grande destaque
dado pela mídia e pela consternação dos populares que chegavam a abandonar suas casas, empreendeu-se uma caçada pelo
denominado monstro, culminando com a prisão do suspeito uma operação espetacular no dia 08 de março de 1972. Em reportagem, a Revista Veja descreveu assim o episódio:
A luta parecia desigual. Um homem armado apenas com uma foice, um facão e um espingarda imprestável, mancando de
uma perna, perseguido por 46 soldados da Polícia Militar e vinte investigadores do DOPS mineiro, todos com fuzis automáticos ou metralhadoras. Para caçá-lo seis cães amestrados, grande quantidade de bombas de gás lacrimogênio, rádios
transmissores e pequenos aviões de reconhecimento. (VEJA nº 184, 15 de março de 1972, p. 32)

Além do efetivo descomunal empregado para captura de um homem franzino, ferido e possivelmente com problemas psicológicos, todo o processo de investigação, captura e condenação de Orlando Sabino é carregada de incongruências e constantemente alvo de revisões. Sobretudo, porque no mesmo período o Brasil vivia sob os ditames de um regime militar que, a caça de
grupos guerrilheiros e comunistas, também praticava assassinatos em série.
Se a operação militar envolvida podia gerar desconfianças, no imaginário local este fato era irrelevante pois a fama já havia
consolidado os feitos do “Monstro de Capinópolis, perigoso assassino que mutilava suas vítimas, e depois de cometer os assassinatos, fugia quase sempre levando açúcar.” (POPÓ, 2011, p. 4).
Paralelamente às investidas policiais e midiáticas interessam pontuar a forte “mobilização espiritual” dos moradores da região, pois nela encontram-se arraigados aspectos significativos sobre o poder das imagens. Fato descrito na mesma reportagem da revista Veja:
Apesar disso, e de estar acuado numa área de apenas 100 quilômetros quadrados, Orlando, com sua foice e o facão, vinha
desafiando a maior mobilização policial já vista em Minas Gerais para capturar um criminoso. Desafiava também as orações
intermináveis das beatas de Capinópolis, Canópolis, Vazante e Ituitaba, e o poder dos mais conceituadas pais-de-santo da
região, convocados para colaborar nas buscas com seus auxiliares extraterrenos (um deles chegou a participar de algumas
expedições ‘para prender seu espírito e ele entregar suas armas’).

O contraste entre a imaginação popular sobre o monstro e a imagem do sujeito capturado atestam que muitas vezes as motivações, práticas e representações sociais se ancoram em aspetos fantasioso. Quando Orlando Sabino foi capturado e apresentado ao público os relatos parecem caminhar em outro sentido pois: “Ao contrário da fera que a imprensa divulgava o que
se viu, dominado sem qualquer resistência, foi um ser homem franzino, assustado, ferido, debilitado, cabisbaixo e com medo
dos soldados que o cercavam.”. (op. cit. POPÓ, 2011, p.4).
O fato de ser negro, analfabeto e possivelmente sofrer de transtornos psicológicos eram complicadores para a situação de
Orlando Sabino. Inimputável, por possuir desenvolvimento mental incompleto e problemas de ordem psicológica, o homem foi
sentenciado e internado no Hospital Psiquiátrico Judiciário Mário Vaz de Barbacena, onde permaneceu internado por 38 anos,
sendo solto já próximo do fim de sua vida.
Dentre os registros desta fantástica, violenta e controversa história, duas imagens encontradas na internet se destacam. São
imagens digitalizadas de reproduções fotográficas veiculadas em jornais da época, cuja autoria até o presente momento não
foi possível identificar.
Como discuto a seguir, nestas imagens a espetacularização da evento e a imagem da monstruosidade vão sendo imprimidas
no suspeito, permitindo pensar a representação do monstro como figura “desviante” a ser rechaçada socialmente e que no
contexto contemporâneo formam um tipo de peculiar de celebridade criminal.
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4. ASPECTOS SOCIAIS DA MONSTRUOSIDADE: O MONSTRO E O OUTSIDER
Tradicionalmente a figura do monstro pode ser descrita como a criatura que, contrariando as regras da natureza, apresenta
aspectos corporais humanos ou animalescos, híbridos e disformes. Neste sentido, o monstro evidencia um desvio ou inadequação corporal. Sua corporeidade excessiva, fragmentária ou deformada seria uma espécie de atentado contra a ordem da
natureza e do divino.
Nos relatos mitológicos quase sempre é um antagonista perverso e assombroso que deve ser combatido por seus atos bestiais. A “estética do desmesurado” destacada por Eco (2014, p. 125) descreve a forma como os “portentos ou prodígios” eram
vistos como anomalias relacionados a acontecimentos extraordinários da natureza.
Neste sentido, além de monstro devemos falar também da “monstruosidade” como conduta hedionda relacionada às ações de
um monstro.
Com o advento da literatura moderna a figura do monstro passa a apresentar mais complexidade, ganhando subjetividade,
exprimindo desejos, questionando a si mesmo e até sentindo medo. Seu papel como antagonista passa a ser relativizado
podendo até gerar empatia e identificação pois como ressalta Eco (2014, p. 125) “[…] o gosto pelo maravilhoso legendário dará
lugar à curiosidade pelo interesse [grifo do autor] científico” formando um novo tipo de bestiário e outras coleções modernas
levando os monstros modernos e contemporâneos a serem representados sob formas mais próximas da ideia de monstro
trabalhada nesta reflexão.
Demarcadas tais particularidades mitológico-ficcionais sobre a monstruosidade, desloco a discussão para o campo social, onde
algumas destas construções se cruzam com discursos e ideologias que passam a caracterizar também os tipos humanos.
O “monstro humano” analisado por Foucault (2010, p.47) seria formado não somente por aqueles indivíduos desviantes das
“leis da natureza”, mas também por aqueles que fogem das leis da sociedade. Para o autor, o binômio normal/anormal ao ser
inserido no cotidiano por meio de uma discursividade médica – como patologia – e jurídica – como crime – estabelecem
normatizações com vias a governabilidade.
O desviante ao passar pelo crivo de um grupo teria suas diferenças estigmatizadas. Desta forma, o monstro humano ou social
seria aquele destacado como outsider.
É nesse sentido que Becker (2012, p. 21-23), ao buscar delimitar as características dos outsiders (ou desviantes) defende a
ausência de elementos designadores comuns. Para o autor os outsiders são representados por certas culturas ou indivíduos
rotulados como tal, tendo em comum apenas o compartilhamento do rótulo e da experiência de desvio.
Na ausência de uma característica comum que permita destacar uma imagem dos desviantes, a noção de estereótipo parece fundamental. Funcionando como um elemento de equalização entre o monstro (enquanto aparência) e a monstruosidade (como ação),
o estereótipo seria uma tentativa de mapear na representação do outro as ações e comportamentos possivelmente desviantes.
Como destaca Burke (2004, p. 156-158), o olhar é carregado de juízo de valor, muitas vezes até inconscientes, e que por meio
do estereótipo filtramos na relação com o outro, o estranho aquilo que julgamos aceitável. Nas palavras do historiador:
Talvez seja por essa razão que os estereótipos muitas vezes tomam a forma de inversão da auto-imagem do espectador.
Os estereótipos mais grosseiros estão baseados na simples pressuposição de que “nós” somos humanos ou civilizados, ao
passo que “eles” [os outros] são pouco diferentes de animais como cães e porcos, aos quais eles são frequentemente comparados. Dessa forma, os outros são transformados no “Outro”. Eles são transformados em exóticos e distanciados do eu e
podem mesmo ser transformados em monstros.

A digressão sobre desviantes, monstros e monstruosidades traçadas até aqui é importante para demarcar a complexidade
envolvida na representação fotográfica do monstro humano. Neste sentido, as imagens fotográficas de Orlando Sabino podem
ser vistas como um lugar de encontro, uma rede de negociações e atravessamentos.
A imagem do homem negro, assustado e imobilizado por cordas apresentada na introdução é um composto de múltiplas camadas que entrelaçam ficções, relações de poder e estereótipos socialmente compartilhados sobre os desviantes. São algumas
destas camadas que serão expostas a seguir.
5. AS FOTOGRAFIAS DE ORLANDO SABINO E O MOSTRO ATRAVÉS DA IMAGEM
A imagem fotográfica é o lugar escolhido para discutir as questões sobre monstros e monstruosidades humanas que aqui procurei delimitar. Como lugar de polifonias e atravessamentos, as imagens incorporam discursos, ideologias, realidades, ficções
exposição e ocultamento em uma trama de construção de sentido.
Munidas de um poder de memória e rememoração as imagens parecem sempre dispostas a se reanimar no contato com o
observador. Como destaca Didi-Huberman (1998, p. 148-149) diante da imagem o olhar passa a dialetizar, conservar algo dos
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olhos que as observam estabelecendo relações com a memória, com o onírico, com a imaginação ao mesmo tempo que se
lançam num porvir. Neste enlace entre o olhante e o olhado se desdobra um anacronismo que foge as localizações temporais
rígidas e lineares.
Sobre este prisma retomo outra imagem de Orlando Sabino (Figura 2) dentre aquelas divulgadas pela imprensa na época
de sua prisão3. Nela o suspeito aparece com as mesmas calças sujas e manchadas, sem camisa, com os pulsos amarrados,
cabisbaixo e fragilizado. Desta vez o homem encontra-se ladeado por seus captores, policiais que sorriem e agem de forma
intimidadora diante do “monstro” que não oferece mais perigo.
Figura 2 - Orlando Sabino exibido ao lado de seus captores. Fonte: https://www.tudoemdia.com/2010/03/orlando-sabino-o-monstrode-capinopolis-saiba-as-verdades-e-mitos. Acessado em: 07 de julho de 2017.

Permeando esta fotografia, percebo ecos de outras representações semelhantes, como em uma iconografia do monstro abatido. Imagens em que o monstro não constitui mais uma ameaça e por isso é exibido como troféu, símbolo de justiça, da lei ou
de feitos notáveis.
Figura 3 - The “mad Dog” whines - like a dog. Fotógrafo: Weegee. New York Daily News, 15 de janeiro de 1941.
Disponível em: https://weegeeweegeeweegee.net/

Um exemplo icônico de exibição de um criminoso capturado pelas autoridades são as fotografias da prisão do siciliano-americano Anthony Esposito (Figura 3). Conhecido como “mad dog” o suspeito de diversos crimes na cidade de Nova York, foi
perseguido, capturado e preso tudo isso registrado pelo fotógrafo Weegee4 conhecido por retratar o submundo do crime na
cidade de Nova York entre os anos 30 e 40.
3. Até o momento não foi possível identificar a autoria e os veículos que as imagens foram originalmente veiculadas. Constando como imagens de arquivo do
jornalista Pedro Popó.
4. Pseudônimo de Arthur (Usher) Fellig. O apelido Weegee, uma fonética com a palavra Ouija, ou o tabuleiro utilizado como método de necromancia para comunicação com espíritos. A brincadeira remetia ao fato de Weegee por vezes chegar nas cenas dos crimes apenas alguns minutos depois que aconteciam, antes
da própria polícia. Esta característica criou o mito de “adivinho” para o fotógrafo. Na verdade é possível que na época Weegee fosse um dos poucos fotógrafos
que possuíam um rádio ligado na mesma frequência dos policiais o que o permitia antecipar a chegada ao local dos eventos.
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Na imagem Esposito também aparece rendido pela polícia, bastante machucado e exposto como troféu por seus captores. Aqui o
famigerado “mad dog” da mesma forma que o “Monstro de Capinópolis”, não oferece sinal de ameaça, parece vencido e incapacitado por seus captores. A narrativa da derrota do monstro ainda é reforçada pela irônica legenda: “The ‘mad dog’ whines - like a dog”.
Tanto as imagens de Orlando Sabino como as de Weegee podem ser situadas dentro de uma posição sobre a fotografia designada por Rouillé (2009, p. 135-159) como “fotografia-documento”. Nesta visão, a fotografia seria um meio designador e
objetivo. Capaz de inserir o observador diante dos acontecimentos. Tal visão ontológica entre outras coisas consagrava certo
mito para o próprio fotógrafo e sua capacidade de estar no lugar e hora certa e ter a perspicácia de “congelar a realidade”
designação que Weegee aceitava bem.
Ainda segundo Rouillé (Ibid., p.143-144) essa concepção da fotografia ocultaria algumas questões fundamentais sobre ela,
como, por exemplo, a noção de que o dispositivo fotográfico além de registrar os traços físicos e materiais das coisas existentes, também age “atualizando os eventos”, ou seja, exprimindo o evento como uma verdadeira forma de criação. A aparente
objetividade do “registro dos fatos” por parte da fotografia ocultaria uma série de processos, escolhas, enquadramentos e
omissões que vão construindo uma verdadeira roteirização.
As imagens dos criminosos, sobretudo aquele dos designados como Serial Killers, são construídas nos meios de comunicação
de massa por meio de uma narrativa que transita entre a descrição objetiva, pretensamente isenta e a espetacularização dramática. Se situam dentro de um “sincretismo” destacado por Morin (1997, p. 36-37) como uma tendência homogeneizadora
que, na cultura de massa do século XX, teria como objetivo promover uma unificação entre os setores de informação e o romanesco em um duplo movimento de “imaginário arremedando o real e do real pegando as cores do imaginário”.
A descrição do monstro humano incorpora elementos dramáticos na representação. A forma como Weegee utiliza o flash,
por exemplo, criando uma imagem de alto contraste se justifica por motivos técnicos relativos à iluminação do local e até da
própria técnica de impressão gráfica dos jornais da época. Ao mesmo tempo, tais recursos também emprestam certa dramaticidade teatral e cinematográfica a cena5.
Como destaca Kossoy (1989, p. 21-27), dentre as inúmeras faces da fotografia apenas a iconografia seria explicita, as imagens
da ficção podem substituir o real uma vez que as fantasias mentais deslocariam o real de acordo com visão do autor e do
repertório cultural do observador. Assim o que seria real para uns seria ficção para outros. Ao dar atestado de testemunho ao
documento fotográfico a imaginação e a fantasia adquiririam contornos nítidos e formas concretas
Ao olhar para o universo ficcional no processo de caracterização do monstro humano, lembramos que a estética não é imune
ao estereótipo do outro. O filme O nascimento de uma Nação (Birth of a Nation), de 1915, dirigido por D. W. Griffith, na tentativa
de construir uma narrativa épica sobre a Guerra de Secessão norte americana no século XIX, se destaca justamente pelas
manifestações racistas utilizadas para construir a imagem Gus, personagem negro como monstro a ser combatido.
Utilizando recursos que ia desde a prática do Black Face6, a representação do negro como tolo, perigoso e sexualmente violento até
a condescendência heroica com que retrata a Ku Klux Klan, percebemos a pregnância de discurso de superioridade branca. A moldura estética e heroica da narrativa reforça a verdadeira estetização do racismo e do discurso da superioridade ariana caracterizando
o negro como uma ameaça. Em uma das cenas mais emblemáticas, encapuzados da Ku Klux Klan, representando o ideal de justiça,
detém Gus antes de linchá-lo. O frame é quase um espelho das imagens de monstros humanos apresentadas anteriormente.
Figura 4 - Frame do filme O Nascimento de uma Nação (1915). Direção de D. W. Griffith. Fonte: A tarde, UOL. Disponível em: http://
atarde.uol.com.br/cinema/noticias/1670529-o-nascimento-de-uma-nacao-teve-importancia-social-historica

5. O cinema Noir iria se utilizar dessa mesma efeito para forma uma estética própria posteriormente.
6. Caracterização típica do teatro mais comum também no cinema onde atores brancos pintam o rosto e de caracterizam através de um esteriótipo grosseiro do negro.
CULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN

1059

Entre realidades e ficções a fotografia opera a construção de um imaginário sobre a monstruosidade e neste processo incorpora também os discursos e estereótipos do outro como monstro desviante. Como lembra Berger (2014, p. 16), “toda imagem
encarna um modo de ver”. Inclusive as fotografias, pois estas não são como se supõem a princípio, um registro mecânico
desprovido de escolhas, preconceitos e imaginação.
A noção de que a fotografia serve como um registro direto e objetivo de um fato muitas vezes prevalece ocultando as construções, escolhas e omissões da feitura da imagem. E no caso desta concepção ainda não ficar absolutamente clara na imagem,
sempre é possível dar uma “corrigida” na realidade. Naquela que talvez seja a imagem mais célebre da prisão de Anthony
Esposito realizada por Weegee, o criminoso aparece mais humanizado, cabisbaixo e ladeado por policiais. Nesta imagem a
presença instigante da mão e da câmera do fotógrafo realizando a ficha criminal do suspeito ao mesmo tempo que constrói
uma narrativa sugere como a imagem está presente em um evento.
Contudo, posteriormente, a reprodução da imagem cortada (Figura 5) em formato retrato acabou se tornando mais conhecido que o original7. Nela, a mão e a câmera do fotógrafo de polícia desapareceram. Esta ausência reverte o foco
exclusivamente para a figura do criminoso personalizando a imagem de Esposito machucado. Um monstro abatido entre
seus captores.
Figura 5 - Anthony Esposito, acusado de “matador de policial”. 1941. Weegee. Prata/ gelatina 23, 5 x 30, 5 cm. International Center
of Photography. (A esquerda original e a direita versão editada). Fonte: HACKING, 2012, p. 274-275.

Se a fotografia serve como fonte histórica por seu caráter documental, ela também deve ser analisada como o resultado de
um complexo jogo de tensões, negociações e ajustamentos. Como destaca Mauad (2004, p.22-27), todo documento é também
um monumento, e se a fotografia informa, ela também age conformando uma determinada visão de mundo e veiculando comportamentos, valores e representações ideológicas num verdadeiro processo de controle social através da educação do olhar.
Ao expor a figura dos criminosos subjugados, além de documentar as feições do suspeito, “confortar” a população temerosa e
aplacar “a sede de justiça” dos cidadãos, estas imagens – sobretudo na mídia impressa – também agem renovando o medo e
a monstruosidade ao designar o desviante.
O fenômeno que Fabris (2004, p. 40) identifica – ainda nas origens da fotografia do século XIX – como “recenseamento generalizado” na intersecção das esferas judicial e médica. A exaltação de alguns indivíduos na mesma medida que se demarca as
patologias e desvios em outros.
Aliados ao poder de trânsito entre realidade e ficção na fotografia e o poder de inserção destas imagens nas mentalidades e no
imaginário. Mesmo hoje ciente das infinitas possibilidades de manipulação de imagens, ainda é percebemos o poder designador da fotografia inserida no cotidiano.
6. O DESVIANTE ABATIDO: PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES CORPORIFICADAS NA IMAGEM
A malhação do Judas é uma prática realizada na Semana Santa em países de tradição religiosa cristã. Neste ritual, um boneco
é confeccionado para representar Judas Iscariotes, o traidor de Cristo. Geralmente a meia-noite ou meio-dia no sábado de
Aleluia, pessoas de todas as idades se reúnem para “malhar” ou imolar o boneco (Figura 6).
O ritual pode ser uma “transfiguração” de práticas rituais mais antigas como destaca Mendes (2007, p. 16), que também lembra
que a malhação do Judas se configura enquanto rito liminar punitivo pois Judas é visto como um traidor. Ainda assim, a autora
destaca que a prática pode ser interpretada como um rito sacrifical de caráter expiatório.

7. Carol King in: HACKING, Juliet, Tudo Sobre fotografia, p. 274-275.
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Figura 6 - Queima de Judas em Juiz de Fora, Brasil (1909). Fonte: Imagens antigas de Juiz de Fora. Disponível em: http://www.
mariadoresguardo.com.br/2010/12/queima-do-judas-academia-de-comercio.html

No Brasil é comum enfeitar o boneco com máscaras de políticos, jogadores e técnicos de futebol bem como personalidades
mal vistas pela opinião pública. Como se o ato simbólico de destruição do corpo do boneco de alguma forma resgatasse o ato
real de justiça infringindo contra o desviante.
Se concordamos com Belting (2014, p.10) que:
Devemos encarar a imagem não só como um produto de um dado meio, seja ele a fotografia, a pintura ou o vídeo, mas também como um produto de nós próprios, porque geramos imagens nossas (sonhos, imaginação, percepções pessoais) que
confrontamos com outras imagens no mundo visível.

A interação, estreita e fundamental, entre imagem, corpo e meio como componentes de toda e qualquer tentativa de figuração,
proposta pelo autor poderia ser um caminho para compreender a representação do monstro abatido como a corporificação de
uma imagem de monstruosidade atrelada a nossa necessidade de reanimar a imagem.
Se corpo e meio estão implicados no significado das imagens fúnebres, já que tais imagens estão instaladas no lugar do corpo
perdido do defunto, a recriação de corpos de apóstolos ou a caracterização do outro como monstro poderia ser uma tentativa
de reificação da expiação.
Contradição das imagens que o próprio Belting (Idem, p. 15) destaca ao dizer que “Elas tornam visível uma ausência física de
um corpo, transformando-a em presença icônica. A medialidade das imagens está assim enraizada na analogia com o corpo.”.
Uma forma de domesticar o terror que temos em nós mesmos.
Neste sentido seria pertinente retomar Sontag (2004, p. 169-196), quando esta localiza certa posição de usurpadora da realidade na fotografia. Para além de aspectos indiciários ou de traço de realidade, a autora destaca a fotografia como forma de
aquisição, algo que estabelece uma relação dos consumidores com o evento. Uma tentativa de controle do mundo e sobre a
coisa fotografada, atribuir as coisas o predicado da imagem. Um vestígio da magia que perdura e que vê a realidade a partir da
imagem que ao ser consumida precisa novamente ser reabastecida continuamente.
Figura 7 - A Flagelação de Cristo. Belmiro de Almeida. Óleo sobre tela. (88 × 115 cm). Localização: Museu de Arte Sacra da Ordem
Terceira de São Francisco da Penitência. Fonte: Escola de Belas Artes da UFRJ.
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As imagens dificilmente podem ser “programadas”, graças a sua polissemia e capacidade de trânsito. Seus sentidos vão sendo
moldados, adaptados e, por vezes, passam a representar o inverso daquilo que procuravam afirmar.
É neste sentido que os retratos dos monstros e dos desviantes podem gerar empatia. Nas profundezas da imagem, um sentimento de identificação com o desviante pode surgir através de diálogos impuros e anacronismos.
Quando o corpo do desviante é aprisionado pelos homens da lei, entregue ao flagelo e exposto como troféu por seus captores
a figura do monstro dialoga com outras imagens e memórias. Nelas o condenado também aparece machucado, fragilizado,
amarrado e subjugado pelos representantes da lei. Mas neste caso o desviante é um herói, um salvador e seu sofrimento é
imputado como forma de purificação dos pecados dos outros como na pintura A Flagelação de Cristo de Belmiro de Almeida
(Figura 7).
Como destaca Machado (2015, p. 63-72), mesmo as fotografias jornalísticas de forte poder de persuasão, não estão desvinculadas de padrões pictóricos. Podemos então pensar como o impacto e a persistência deste tipo de imagem pode se dar
também por composições estética que povoam nossa cultura.
O flagelo de Cristo poderia ser visto como a imagem de um monstro humano? Um desviante, condenado por infringir as leis do
seu tempo e que por isso também acabou exposto por seus crimes. Tal interpretação pode parecer grosseira, desmedidamente
subjetiva e contextualmente incorreta. Mas, agindo assim, parece se aproximar dos relatos verbais, dos mitos e fantasias que
permeiam ainda hoje os episódios narrados sobre a captura do monstro de Capinópolis.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo procurei desenvolver uma noção de monstruosidade, ao ser imprimida em indivíduos desviantes, constrói a imagem de um monstro humano no contexto social através da interrelação entre narrativas ditas factuais e elementos da ficção.
Neste processo operam reforçando estereótipos do outro como desviante e monstro a ser combatido.
Ao localizar na imagem fotográfica este lugar de manifestação destaquei como a figura do criminoso forma um tipo de representação específica do monstro abatido que abrem espaço para empatia ao destacar a fragilidade da condição do monstro
humano.
Por fim, procurei ensaiar uma interpretação deste tipo de imagem como a corporizarão de práticas tradicionais de expurgo e
tradições pictóricas de sacrifício. Considerando assim, a persistência de composições estética e práticas arcaicas na manifestação da imagem no contexto da cultura cristão brasileira.
Abri esta reflexão com uma imagem muito violenta em que o corpo de um homem negro franzino, frágil é exposto como um
animal monstruoso e ser amarrado. A culpa dos crimes que eventualmente tenha praticado, ou não, foi paga de qualquer forma
pois o dito monstro passou a maior parte da vida recluso.
O caso de Orlando Sabino se tornou conhecido como um dos mais famosos casos de Serial Killers no interior do Brasil. A
história do Monstro de Capinópolis, assassino com poderes sobre-humanos que ainda gera muita curiosidade. Parte disso
se explica pelo caráter fantástico da narrativa, mas também pelos trabalhos de pesquisadores e jornalistas que exploram as
fragilidades do processo que levou a captura e internação por quase toda a vida de Orlando Sabino.
Se aceitamos que Orlando Sabino não devesse carregar a alcunha de monstro parece que toda vez que o caso é retomado,
mesmo que para fins críticos, a mitologia se renova e a violência retorna.
Contudo, tal mitologia ainda persiste, basta uma conversa com algum morador antigo da região. Esta imagem permanece,
queiramos ou não, em grande media porque outros monstros vão sendo construídos e alicerçados sobre as mesmos bases,
estereótipos e preconceitos arraigados em práticas profundas do imaginário e da cultura.
Ainda assim, a imagem é um lugar de paradoxos e imprevistos. É o que faz a imagem do monstro abatido e capturado, como
no caso de Orlando Sabino, ser vista com um olhar mais empático.
Assim, uma possiblidade de desdobramento destas reflexões seria analisar como grupos minoritários ou outsiders constroem
ou reconstroem sua identidade a partir da ideia de monstro e monstruosidade. Ou uma investigação sobre como determinadas
posturas artísticas poderiam ser analisadas dentro desta perspectiva da monstruosidade. Desta vez, não como uma designação externa mas pelos próprios criadores como forma de demarcar uma identidade.
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RESUMO
Neste artigo propomos reflexões acerca de um tipo de produção de arte contemporânea, os cartazes lambe-lambe. Consideramos que os cartazes lambe-lambe são diferenciações (desvios) na forma de se comunicar e se apropriar do espaço em que
estão inscritos. Nossa análise está considerando as condições de possibilidades atuais, convergindo em três pontos: a arte
contemporânea, as transformações do/no espaço urbano e as imbricações na arte/educação. Buscamos com essas reflexões
demonstrar como ensino de artes visuais, assim como o próprio campo artístico, se torna um campo expandido, de modo que,
há um deslocamento do ensino de artes visuais para o ensino da cultura visual. Sendo a educação da cultura visual reflexo às
condições visuais contemporâneas.
Palavras-chave: Arte contemporânea, cartaz lambe-lambe; cultura visual.

“O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê” (BARROS, 2001, p. 75). Este trecho do poema As lições de R. Q. de Manoel
de Barros nos provoca a refletir sobre a nossa experiência de olhar. O ato de ver vai além do processo mecânico de captar a
imagem de algo através da visão. Rever é olhar com os olhos fechados1. Transver intercorre em ver com o corpo inteiro, constitui abertura, pluralidade, ambiguidade, dialética.
A partir da análise etimológica da palavra ‘ver’ percebemos que sua acepção original está relacionada com ‘conhecer’, sendo
assim, um processo cognoscível. A raiz indo-europeia da palavra, weid, indica que ver é a ação de olhar a fim de cognição,
indissociando-se do experienciar. A experiência está ligada aos sentidos e, por sua vez, ver é dar sentido ao que somos e ao
que nos envolve. E é a partir da experiência que nosso olhar se singulariza, que os acontecimentos do mundo deixam de ser
enunciados além de nós mesmos para se tornarem presenças, partilhas, intersubjetividades.
No entanto, como nos apresenta Jorge Larrosa Bondía:
A cada dia passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está
organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que
caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara (BONDÍA, 2002, p. 21).

Estamos progressivamente nos afastando da experiência posto que vivemos em um mundo onde a informação precede ao
conhecimento. Consumimos muito, produzimos pouco. E essa lógica do consumo também está presente na escola e nas
pedagogias de ensino. Na escola ainda persiste o arquétipo moderno onde o experimento vale muito mais que a experiência.
O experimento está ligado ao método científico e busca um caminho seguro para o domínio das proposições. A experiência,
por sua vez, está carregada de subjetividades e empirismos. Ainda, segundo Bondía, “a experiência não é o caminho até um
objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode
antecipar nem ‘pré-ver’ nem ‘pré-dizer’” (BONDÍA, 2010, p. 28). Desse modo, modelos pedagógicos que buscam objetividade,
concretude, previsibilidade, consenso e generalismo desconsideram as experiências pessoais que contingenciam aberturas,
diferenças, pluralidades, incertezas.
Como nos indica Alice Martins, Irene Tourinho e Raimundo Martins, os “processos de subjetivação funcionam como pontes que
tornam acessíveis nossas experiências” (2013, p. 66). E tocante aos processos subjetivos que as coisas se tornam significativas, pois estão atravessadas pelas invisibilidades que nos constituem: memórias, afetos, desejos, medos, humores, prazeres,
sensibilidades…
A tríade ver/experienciar/sentir deve ser parte de um mesmo processo quando se propõe a aprender, ensinar e criar por meio da
arte e outras visualidades. Nesse sentido, propostas de ensino que privilegiam referências visuais canonizadas, visualidades
artísticas estabelecidas e institucionalizadas, em detrimento de repertórios visuais pessoais, experimentações, visualidades
cotidianas e sentidos estéticos locais, tornam-se menos significativas.
O ensino de Artes Visuais deve promover reflexões acerca das relações entre arte, cultura e sociedade, discutindo o ensino da
cultura e das artes visuais com base na pluralidade e multiplicidade das manifestações culturais. Contradições e discrepâncias
da nossa formação cultural podem ser reveladas ao admitir distintas visualidades artísticas, levando em conta o rico universo
de criações e recriações culturais que foram engendradas durante o processo da formação sociocultural brasileira.
1. Referência a J. Joyce, Ulisses (1922) - Fecha os olhos e vê.
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Numa época de intensa proliferação do visual, a compreensão da imagem como portadora de significados torna-se substancial, e essas problematizações são imprescindíveis para o ensino de Artes Visuais na contemporaneidade. O processo de
reflexividade na educação da cultura visual “nos ajuda a tomar consciência da posição de onde falamos e, ao mesmo tempo, a
experienciar outros modos de ver” (MARTINS, TOURINHO, MARTINS, 2013, p. 59).
Outra questão concernente ao ensino de Artes Visuais é problematizar e incentivar a inserção de visualidades de grupos que
historicamente encontram proscrição às suas manifestações culturais. As tramas entre as artes visuais e a cultura carecem
de ser exploradas e debatidas. Como nos indica Raimundo Martins, “a cultura visual se configura como um campo amplo,
múltiplo, no qual se abordam espaços e maneiras como a cultura se torna visível e o visível se torna cultura” (MARTINS, 2015,
p. 91). O estudo da cultura visual, para Fernando Hernández, coloca em evidência os papéis sociais das imagens que denotam
as particularidades de referenciais de cada indivíduo na produção cultural (HERNÁNDEZ, 2000, p. 67-70). Assim, cria-se a
possibilidade para que todos possam compreender o significado cultural das imagens e intervenham na sua existência, tanto
por meio da reflexão, como da produção.
Elementos da cultura popular estão cada vez mais presentes nas exposições de arte contemporânea dos grandes centros. No
entanto as interações estéticas entre visualidades populares e arte contemporânea são quase sempre caminhos de mão única
– sempre no sentido de uma apropriação de elementos da cultura popular pelo sistema de arte dominante. Nossa proposta é
transitar também no caminho inverso, construindo uma dupla-troca, produzindo diálogos, reflexões e produções que permitam
a participação de outras vozes nesse processo.
1. ARTE NA CONTEMPORANEIDADE
A arte não se mantém estática, sempre é produzida com os meios de seu tempo. Nessa asserção de Arlindo Machado (2010)
podemos conceber meios não apenas como instrumentos, mas também como estado de ser e estar no mundo. Na nossa
contemporaneidade não poderia ser diferente, as novas tecnologias de comunicação dinamizaram a experiência humana na
totalidade das práticas que a constitui: prática representativa, social e produtiva. Considerando a contingencia dessas práticas, não podemos ao lançar reflexões sobre as expressões simbólicas desconsiderar os elementos materiais e as relações
sociais sincrônicas.
A experiência de ver envolve todos esses aspectos. As manifestações de artes visuais na atualidade não se limitam em serem
objetos de contemplação. São propositoras de processos comunicativos. Assim, não é possível analisar as produções contemporâneas com base apenas no visual, pois a arte contemporânea torna-se um campo expandido (ARCHER, 2001), abrindo-se
para experiências e experimentações díspares. Com a pluralidade de formas, conteúdos e programas as proposições artísticas
se hibridizam, expandindo-se para além dos moldes esteticistas e formalistas tradicionais. Se antes contida por aspectos
morfológicos de uma ‘ideia’ estética, no presente há uma ‘democratização’ de vozes e discursos. O campo artístico se amplia e
as as questões formais da linguagem visual implicam menos do que os discursos que possa emanar da ‘obra’.
As tecnologias de comunicação estão cada vez mais apostando na interação, um sujeito ‘ativo’ ressignificador. A rede produz
uma descentralização da informação e a maior facilidade de acesso. Também há uma desterritorialização do conhecimento,
como nos indica Pierre Lévy (2004), causando uma (des)hierarquização e relativização dos saberes. E isso vem alterando
nossa forma de relacionar-se com o mundo, e, consequentemente, com a arte.
O movimento de ruptura com as metanarrativas leva-nos a um deslocamento em direção ao conhecimento local e a consideração de que há várias interpretações para a realidade. E a arte tende a dirigir-se as coisas do mundo a partir de signos e
símbolos oriundos do cotidiano e da cultura de massa.
Nicolas Bourriaud, no livro Pós-Produção: Como a arte reprograma o mundo (2009), discorre sobre como a arte não trata mais
de criação, como nos modelos e escolas artísticas do passado, sempre em busca de inovações e superações. Hoje o objetivo
é inscrever a obra em uma rede de signos e significações já existentes.
A arte tende a dirigir-se às coisas do mundo a partir de signos e símbolos oriundos do cotidiano e da cultura de massa. Nessa
nova configuração, não cabe mais a ideia de um artista gênio, com total domínio de questões formais da arte. Afasta a ideia
de obra de arte como produto acabado e registro da visão do artista, pronto para ser apreciado. Abdica-se da matéria-prima,
produto bruto, tela em branco. Inscrevem-se as apropriações, reconfigurações e programações de formas já existentes. “O que
fazer com isso?” (TRIGO, 2009, p. 13). É a pergunta que rege o fazer artístico.
A arte não mais se coloca como forma de expressão da subjetividade do artista, como comunicação direta de um dado da realidade ou como “término do processo criativo, mas como um local de manobras, um portal, um gerador de atividades” (BOURRIAUD, 2009, p.16). Há uma aproximação entre o artista, a obra e o público da arte, pois a arte não se realiza como produto e
sim como processo. Mesmo que, como nos alerta a artista plástica Dominique Gonzalez-Foerster, isso seja uma noção ilusória
e utópica. Segundo a artista:
(…) “o que importa é introduzir uma espécie de igualdade, é supor que, entre mim – que estou na origem de um dispositivo, de
um sistema – e o outro, as mesmas capacidades e a possibilidade de uma relação igualitária vão lhe permitir organizar sua própria história em resposta à história que acaba de ver, com suas próprias referencias” (FOERSTER apud BOURRIAUD, 2005, p.16).
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Estamos diante da circularidade total do dispositivo: veem-se expostas à vista do público não tanto as obras singulares, produzidas por autores, mas uma imagem da rede propriamente dita. Não há como desprender a obra da rede de comunicação
que a carrega.
Uma figura ‘embreante’ desses deslocamentos foi Marcel Duchamp, que no início do século XX transcendeu a ideia de aura
na obra de arte ao se apropriar de objetos do cotidiano e expô-los como obras de arte em museus e galerias. Esse foi um dos
primeiros acenos em direção à expansão dos domínios do campo artístico. O domínio artístico na atualidade converge com a
própria sociedade, pois como fala Anne Cauquelin, tem mecanismos de atribuição de valores idênticos (CAUQUELIN, 2005, p.
83). E como acenou Duchamp, o modo contemporâneo de jogar esse jogo é sucumbir ao regime da comunicação.
Vivemos um novo horizonte artístico. “Dissipa-se a crença no caminho único e no desenvolvimento linear e esboçam-se as
primeiras linhas do pluralismo”. Não há mais a negação do passado, “entende este gesto de recuo como uma mais valia para
o seu desenvolvimento” (SILVA, C., 2010, p.33). Ao contrário do artista de vanguarda que tinha a necessidade de experimentar
técnicas e métodos objetivando estar à frente do processo tecnológico, se nota na arte contemporânea utilização de técnicas
e suportes tradicionais somados às novas tecnologias. Criando um diálogo entre o hoje e o ontem, muitas vezes buscando no
passado um entendimento para o presente. Um exemplo é o artista brasileiro Gil Vicente que trabalha com técnicas consideradas por muitos como ancestrais dentro da História da Arte, como o desenho a grafite ou a nanquim.
Figura 1: Gil Vicente, Para me sentir incentivado quando está difícil, 2010.
Disponível em http://www.gilvicente.com.br/

Muitos dos temas das ‘obras’ contemporâneas estão voltados para o cotidiano e as transformações da atualidade. Retratando
a passagem de um tempo de certeza para um de incerteza. O artista é entendido como produtor cultural, onde o ato criativo
passa a ser um processo coletivo de apropriação, para o qual concorrem diferentes fatores e intervenientes. Essa questão
pode ser notada pela forma como o artista contemporâneo trata a imagem. O artista passa a questionar a própria linguagem
em si. Contesta a sua própria obra e os materiais que utiliza. A reflexão sobre a obra passa a ser mais importante que o próprio
artefato visual, sendo este, visto como um instrumento de mediação para que reflexões para além da obra aconteçam.
Segundo Luciano Buchmann, uma das possibilidades da arte contemporânea na educação advém do choque entre diferentes
culturas presentes em algumas obras que tomam como referência o cotidiano e o funde com outros saberes, articulando a
sociedade e a cultura em várias perspectivas (BUCHMANN, 2007, p. 79). No interstício arte e cotidiano, vamos discorrer sobre
manifestações que desde sua origem estiveram ‘entre’, ora tidos como publicidades, ora como arte, ora oblíquos. Essa aproximação da arte com o cotidiano pode ser um importante meio de aproximação do universo dos sujeitos, em particular dos
estudantes, com o universo artístico.
2. CARTAZ DE RUA / LAMBE-LAMBE
O cartaz de rua é um dos mais antigos suportes da comunicação urbana. A história do cartaz está diretamente ligada ao desenvolvimento da tecnologia, da estética e do pensamento de cada época. As comunicações públicas existem desde os mais
remotos dos tempos, principiando em suportes de origem mineral, como pedra ou placas de argila, até o desenvolvimento
do papel (pasta vegetal) pelos chineses. A partir do desenvolvimento e difusão do papel, o cartaz alcançou a portabilidade
definitiva.
Desde o século X cartazes eram produzidos por meio de xilogravuras pelos povos orientais. No entanto, no contexto europeu,
foi no século XIX que houve a difusão da junção de textos e ilustrações em uma mesma folha de papel. Essa incorporação de
elementos artísticos fez com que o cartaz alcançasse maior projeção entre os mercadores europeus. Com o tempo e o desen1066
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volvimento de técnicas, o cartaz foi se sofisticando, tornando-se, no fim do século XIX, uma poderosa estratégia de publicidade, somado a um status artístico que o fez um produto cobiçado por estetas colecionadores.
No século XIX, os cartazes já incorporaram atributos artísticos e rompem com algumas estruturas hegemônicas. O cartaz
passa de apenas um veículo comunicador de massa, para um artigo colecionável, uma peça decorativa, uma obra de arte, um
manifesto cultural ou, até mesmo, um meio anárquico de expressão.
Podemos destacar como característica marcante da comunicação urbana a de caráter visual. Em uma lógica de intenso movimento a imagem ganha força e potencial estratégico. Segundo Moles, a imagem é muito mais penetrante e assimilável do que
o texto (MOLES, 1987, p. 21). E mesmo quando a informação se apresenta na forma textual, se torna muito mais percuciente
quando agrega valores visuais, como letras estilizadas e desenhadas, cores fortes, formas expressivas.
Figura 2: Jules Chéret, L’hippodrome. 4 clowns, affiche avant la lettre, lithographie couleur, 1882.
© Les Arts Décoratifs, Paris. Photographie Jean Tholance.

Há aproximações entre os cartazes promocionais de artistas franceses de fin de siècle, como de Jules Chéret e Henri Toulouse-Lautrec, e as manifestações contemporâneas de arte urbana dos cartazes lambe-lambe. Estes, de certa forma, carregam
a bagagem histórica das primeiras manifestações dos cartazes promocionais, que eram produtos de um caráter libertário e
transgressor de artistas em relação aos padrões socioculturais estabelecidos na época. Esses artistas produziam arte fora da
tradição, “desenvolvendo outros parâmetros, sem o respaldo de um modelo estético que viabilizassem suas obras” (BUENO,
2010, p. 28).
No entanto, não podemos deixar de avultar a atualidade da forma contemporânea, fruto de atitudes e questionamentos atuais.
Na cidade contemporânea são abundantes os fluxos humanos, comerciais e simbólicos partilhados pelos espaços de trânsito. Logo, as mensagens manifestas nesses itinerários ordenam e direcionam fluxos, localizam lugares e também estimulam
sensações e percepções. Visualidades que diariamente nos alcançam e, de alguma forma, nos provocam. Esses espaços se
tornam um intenso “campo semântico” (MOLES, 1987, p. 18), um lugar de comunicações e experimentações.
Convergiremos nossa análise para os cartazes artísticos de rua produzidos a partir da década de 1960. Neste período houve
um rompimento em relação à pauta moderna, considerado por alguns teóricos como o início do pós-modernismo nas artes
visuais. Como nos ensina Nestor García Canclini (1984), deve-se considerar a estreita relação das manifestações artísticas
com as transformações sociais, o que torna necessário analisá-las junto com seu contexto histórico.
No contexto das grandes cidades há outro domínio também conhecido como lambe-lambe2. Trata-se de fotógrafos anônimos,
populares e intuitivos, que desenvolvem suas atividades profissionais em cabines especialmente preparadas para a atividade,
encontradas pelas calçadas e praças das cidades. O caráter instantâneo, popular, de improviso e de aguçada sensibilidade são
algumas das características que unem esses dois domínios.
Uma estratégia que acompanha o cartaz de rua, em todas as suas formas, desde sua origem, é seu potencial de alcançar os
mais variados públicos ao integrar-se à paisagem urbana. As visualidades postas nesses espaços participam da vida diária de
todos que ali circulam. Intercursos que ganham força por alcançarem um público muito diverso em que a interação pode ser
espontânea. Sendo o movimento o modus operandi da cidade contemporânea, os cartazes urbanos são quase imperativos.

2. “Existem diversas teorias sobre a origem do nome lambe-lambe, segundo uma delas, a revelação das fotos em máquinas lambe-lambe exigia tempo mínimo
de lavagem e mínima quantidade de água. Portanto, para garantir a qualidade do trabalho, os fotógrafos tocavam a língua nas fotos durante a lavagem para
avaliar a qualidade da fixação e da própria lavagem”. (In: https://lambelambedigital.wordpress.com/historia-dos-lambe-lambe/. Acesso em: 24/07/15).
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Figura 3: Coletivo Transverso. Atenção: Isso pode ser um poema.
In: http://coletivotransverso.blogspot.com.br/2012_11_01_archive.html Acesso em: 31/06/15.

Na imagem acima podemos ver um cartaz lambe-lambe do Coletivo Transverso. Não se trata de uma peça publicitária, mas
também não seria uma obra de arte canônica. É uma nova forma de manifestação artística: contemporânea, sem valor de
venda, efêmera, fora de práticas institucionais artísticas consagradas. A denominação arte contemporânea, além de ser uma
assinalação temporal, arte produzida na atualidade, corresponde a um rompimento em relação a categorias modernas de se
produzir e conceber arte.
3. HETEROTOPIAS
Consideramos os cartazes lambe-lambe como diferenciação (desvio) nos meios de apropriação e significação do/no espaço
urbano. Utilizamo-nos do conceito de desvio da antropologia social, que emprega essa noção para tratar de comportamentos que
não se adequam às normas vigentes e não são aceitos pela maioria dos indivíduos de uma determinada sociedade (VELHO, 2003).
Dispomos desse conceito ao tratar dos cartazes lambe-lambe no sentido de ser esta uma manifestação fora das instituições
dominantes, uma arte que não está atrelada a padrões estéticos consagrados. “A palavra desvio serve para indicar o caminho
que, devido ao impedimento na passagem ou para diminuir espaço e tempo de percurso, foge à rota comum; em suma: um
atalho” (MELENDI, 2005, p. 41). É nesse sentido, como um atalho, que indivíduos e/ou grupos, inscrevem suas expressões na
paisagem urbana, como um fenômeno insurgente. É o aspecto transgressor que faz dessas manifestações desvios.
A partir da noção de desvio chegamos ao conceito ‘heterotopia’, analisado por Michel Foucault na conferência “Outros Espaços”, publicada no Brasil no livro Ditos & Escritos II (2005). Para Foucault as heterotopias em sua forma contemporânea
aparecem como desvio, ou seja, “aquela na qual se localiza os indivíduos cujo comportamento desvia em relação à média ou
à norma exigida” (FOUCAULT, 2005, p. 416). Seriam exemplos dessas heterotopias os presídios, os hospícios, os asilos, etc.
Foucault descreve as heterotopias:
(…) são espécies de contraposicionamentos, espécies de utopias efetivamente realizadas nas quais os posicionamentos
reais, todos os outros posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da cultura estão ao mesmo tempo representados, contestados e invertidos, espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente
localizáveis. Esses lugares, por serem absolutamente diferentes de todos os posicionamentos que eles refletem e dos quais
eles falam, eu os chamarei, em oposição às utopias, de heterotopia (FOUCAULT, 2005, p. 415).

Uma heterotopia pode ser entendida como um lugar, uma delimitação espacial, onde se efetuam práticas desviantes em relação a outros posicionamentos. Para Foucault, as heterotopias são outros espaços que se constituem lugar a partir de suas
funcionalidades diferenciadas. Uma heterotopia só é possível por estabelecer relações de subversão com um referencial. Nas
palavras de Foucault “uma espécie de contestação simultaneamente mítica e real do espaço que vivemos” (FOUCAULT, 2005,
p. 416). Ainda segundo o autor, “vivemos no interior de um conjunto de relações que definem posicionamentos irredutíveis uns
aos outros e absolutamente impossíveis de serem sobrepostos” (FOUCAULT, 2005, p. 414).
Seria possível pensar uma heterotopia não pela sua diferenciação espacial, mas a partir dos meios de uso? A questão é: um
espaço pode ser considerado uma heterotopia a partir de uma diferenciação (desvio) na forma de praticá-lo? Ou seja, a nossa
questão se desloca da delimitação espacial para as formas de apropriação e significação. Seriam os lambe-lambe heterotopias
inscritas no espaço urbano? Um desvio no fluxo comunicacional, e não um desvio do fluxo. O próprio Foucault admite que “as
heterotopias supõem sempre um sistema de abertura e fechamento, que simultaneamente, as isola e as torna penetráveis”
(FOUCAULT, 2005, p. 420).
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O caráter convergente do lambe-lambe, ‘entre’ arte e comunicação, se dá nesse interstício, ‘entre’ uma forma de comunicação
e seu desvio. E sua peculiaridade desviante é provocada pela sua condição também de arte. Esse domínio confere-lhe a potencialidade de trazer à superfície outras vozes, outros discursos, outras sensibilidades.
Essas manifestações se alastram pelos espaços de trânsito, transmitindo mensagens que assimilam questões oriundas da
própria experiência na cidade. Os cartazes lambe-lambe constituem um importante canal, por meio do qual se expressam as
impressões individuais ou de um determinado grupo que não representa o discurso dominante sobre o mundo. Assim, os lambe-lambes contribuem para remodelar a cidade e dar a ela um caráter de comunicação compartilhada, de recepção de novos
significados, tensões e mudanças.
É o fim das visões totalizantes. O poder se pulveriza em micropoderes. Em termos de espaço, as resistências passam a ser localizadas, e as ações cada vez mais regionalizadas. Isso significa que o poder se exerce em uma série de mecanismos, muitas
vezes passando despercebidos por nós.
E é nesse sentido que reconhecemos o poder estratégico dos cartazes de rua. Caminhando pelas ruas, transitando em uma
condução, não importa, as visualidades urbanas nos alcançam e de alguma forma nos provocam. E as mensagens expostas
nesses percursos têm potencial estratégico.
4. E A IMPLICAÇÃO DESSAS MUDANÇAS NO PENSAMENTO E NA PRÁTICA DO ENSINO DE ARTES VISUAIS?
As mudanças no ensino das Artes Visuais estão sendo lentas e defasadas em comparação ao desenvolvimento das Artes
Visuais enquanto fenômeno social e estético. Contudo, mesmo que de forma morosa, o processo de atualização das práticas
e concepções da Arte Educação está efetuando-se, uma vez que, existe uma demanda por atualizações que acompanhem as
transformações tanto da própria arte quanto dos sujeitos e contextos. Assim, tem avolumado propostas para o currículo pós-moderno no ensino de Arte, considerando que o “currículo pode ser definido como o catalisador da mudança, pois concretiza
a transição entre pensamento e prática” (SILVA, C., 2010, p.40).
Acompanhando tendências que sempre influíram nas concepções e projetos da educação brasileira, como as estadunidenses
e europeias, há uma concepção do ensino de arte como conhecimento, defendendo a ideia de arte na educação com ênfase na
própria arte, denominada por Eliot W. Eisner (2002) como “essencialismo” no ensino de arte.
O sentido da compreensão de arte como uma área de conhecimento, como uma construção social, histórica e cultural é
trazer a arte para o domínio da cognição. Ao longo de mais de duas décadas, teorias e estudos, tais como os trabalhos de
Pillar (2001), de Barbosa (2002) e de Parsons (1992), entre outros, buscam explicar os processos de ensino-aprendizagem
dos conhecimentos artísticos. É nessa ressignificação de paradigma que nasce no Brasil, a tendência Pós-Moderna de
ensino de arte.
Dentro dessa abordagem da Arte Educação, relacionada ao desenvolvimento cognitivo, as obras de arte contemporâneas se
tornam essenciais no ensino, pois aglutinam diferentes grupos culturais ou apresentam posicionamentos políticos frente as
questões do cotidiano. Segundo Luciano Buchmann a arte contemporânea é portadora de discursos artísticos que a potencializam como educativas (BUCHMANN, 2007, p. 178). Na atualidade, o campo da criação artística foi estendido ao corpo, à
natureza, à cidade, aos ingredientes de diferentes culturas, entre outros (ARCHER, 2001, p. 61), o que nos permite análises e
interpretações diversas.
Segundo Irene Tourinho, “compreender a experiência do ver e ser visto não significa, apenas, restringir-se a um olhar, a uma
visão ou a uma perspectiva” (TOURINHO, 2011, p. 10). Trata-se de um processo bem mais complexo, é uma construção social
e cultural. E a escola tem que estar preparada para abrigar essas diferentes percepções de modo a transformar essa multiplicidade em aprendizagem. Segunda a autora:
“A escola, então, precisa lidar com as vulnerabilidades e diversidades das experiências do ver e ser visto, assim como a
multiplicidade de sentidos, significados e usos dessa experiência, entendendo-a sempre entrincheirada em nossas subjetividades, identidades, contextos, afetividades, e também, delírios” (TOURINHO, 2011, p.10).

Por conseguinte, o conceito de cultura passa por uma reinterpretação, expandindo o objeto de estudo das Artes Visuais para
além da arte, dando grande abertura para as imagens que fazem parte do cotidiano dos alunos. Nessa dinâmica de “ver e ser
visto” é substancial que artefatos visuais pertencentes ao dia-dia dos alunos estejam sendo discutidos e problematizados na
escola, possibilitando assim um olhar crítico e criativo diante dessas visualidades.
Dessa forma, o ensino de artes visuais também se torna um campo expandido, assim como a própria produção artística,
como analisamos a partir dos cartazes lambe-lambe. Há um deslocamento do ensino de artes visuais para o ensino da
cultura visual. Sendo o educação da cultura visual reflexo às condições visuais contemporâneas. “As Artes Visuais, para
a criação de suas representações, mostram-se cada vez mais (de)pendentes da cultura dos meios de comunicação e das
formas de visualidade geradas na vida cotidiana” (DRUCKER apud HERNÀNDEZ, 2007, p.34). E se a prática artística está
mudando, se torna necessário que essas mudanças ocorram também no enfoque dado às práticas de ensino na Escola.
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RESUMEN
Este trabajo pretende un acercamiento a los paisajes urbanos contemporáneos, explorando específicamente en sus
centros y en el rol que desempeña la gráfica publicitaria en la conformación de estos paisajes; a través de la mirada del
flâneur digital, entendiendo a éste como protagonista y decodificador de la ciudad, que utiliza las lógicas y herramientas
digitales.
Aproximarnos al paisaje como un producto de consumo, construido y aprehendido a través de los medios de comunicación,
generando una noción de paisaje escenificado, y vincular la gráfica publicitaria al concepto de “ordinario” entendiendo que
esta mirada hacia lo cotidiano desencadenó nuevos lenguajes creativos, encontrando en las expresiones publicitarias un
valor estético.
Palabras clave: Paisaje publicitario, cartelería, flâneur digital.
1. INTRODUCCIÓN
Si entendemos que el paisaje es un constructo cultural que se configura a través de la percepción, y que el término y la
disciplina se ha acuñado en culturas urbanas, estudiar la ciudad parece relevante a la hora de entender cuáles son las lógicas de apreciación paisajística: entender el gusto, el consumo y la creación de paisajes. Las imágenes que consumimos
y construimos se desarrollan, mayoritariamente, en ellas; por consiguiente, podemos decir, que la noción de paisaje no es
ajena a lo urbano.
La gráfica urbana en general, y la publicitaria particularmente, son elementos de gran incidencia en los paisajes destacados de
la vida urbana. Forman parte de lugares singulares, los que atraen a turistas, los que se evocan en el recuerdo, con los que se
guarda una relación afectiva. Son elementos que conforman y determinan de alguna manera el espacio público.
“La ciudad es también el lugar de la publicidad. Esa es una afirmación que vale para todos los tipos de ciudad, tanto para la
televisada como para la física: la publicidad puebla el paisaje urbano en las más variadas formas (…) Publicidad quiere decir –
hacer público – y lógicamente ocupa y puebla el espacio público” (Calvera, 1997:41)
Desde mediados del siglo XX existe la preocupación por la imagen de lo popular, o lo ordinario. El arte pop, la arquitectura del
Strip de “Aprendiendo de Las Vegas” (1978), Francesco Careri, entre otros, hablan del paisaje cotidiano, de la cultura popular,
del valor del objeto encontrado y el paisaje existente. Desde estas miradas y reflexiones sobre lo cotidiano, lo popular y lo
ordinario se ha puesto en valor una estética de lo preexistente sobre lo proyectado en el paisaje como expresión de la ciudad
contemporánea.
En este sentido, Caro (1994) destaca, citando a Baudrillard: “a través de la publicidad (…) la sociedad exhibe y consume su
propia imagen (Baudrillard, 1975: 196)” que la publicidad que constituye el paisaje contemporáneo define con mayor precisión
que cualquier otro sistema de signos, la forma y sentido de la contemporaneidad.
1 - Paisaje publicitario de 18 de Julio en los años 70.
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Por otra parte el flâneur es un personaje que traduce la vida urbana y las lógicas de consumo en reflexiones artísticas
y filosóficas. Descrito por Walter Benjamín (1927) como la figura esencial del moderno espectador urbano, un detective
aficionado y un investigador de la ciudad. Su flâneur era un producto de la alienación propia de la ciudad y del capitalismo,
que recorre el paisaje cotidiano, decodificando sus lógicas y la vida urbana. Es el paseante errático que consume lo que la
ciudad le ofrece.
Si bien Benjamín declara la muerte del flâneur con la sociedad de consumo, creo que aquel flanêur del siglo XIX ha mutado,
adquiriendo hoy nuevas herramientas y lógicas de decodificación de lo urbano.
Me he propuesto entonces, reflexionar sobre el paisaje urbano a través de un elemento cotidiano como es la cartelería
publicitaria; tomando al flâneur, desde el descrito por Baudelaire y Benjamín, hasta los mencionados en artículos y publicaciones de diversas disciplinas, como catalizador del consumo del espacio urbano contemporáneo desde una mirada
paisajística.
2. EL PAISAJE COTIDIANO
¿A qué nos referimos cuando hablamos de paisajes cotidianos? Generalmente nos encontramos inmersos en un paisaje que
otros pueden valorar con una mirada fresca, como sucede con los viajeros. Frente a lo cotidiano, lo que vemos todos los días,
tenemos una especie de mirada inmunizada por la vivencia diaria; no nos detenemos para registrar el paisaje, ni observarlo,
simplemente lo habitamos. Lo que no quiere decir que carezcan de valor estético.
Es necesario abstraerse para valorar el paisaje en el que estamos inmersos, Berque plantea el concepto de “forclusión” (Berque, 2009: 39), se refiere a la capacidad de tomar distancia del significado, del esfuerzo motor que implica la construcción
espacial de los paisajes. Poniendo en primer lugar lo sensible, la experiencia del espacio, siendo los viajantes los más capacitados en primer instancia de esa abstracción.
Benjamín canaliza a través del flâneur y la poesía de Baudelaire (1863), su reflexión sobre la vida de la ciudad. El flâneur que
habita el París del siglo XIX tiene esa capacidad de ver el paisaje urbano, tiene una relación estética y una mirada crítica, entre
el tedio y la fascinación logra describir la ciudad que habita. “Por primera vez París llega a ser, con Baudelaire, objeto de la poesía lírica. Esta poesía no es ningún arte nacional, es más bien la mirada del alegórico que se encuentra con la ciudad, la mirada
de quien es extraño. Es la mirada del flâneur, en cuya forma de vida todavía se asoma con un resplandor de reconciliación la
futura y desconsolada forma de vida del hombre de la gran ciudad.” (Benjamín, 2005: 388). Entiendo entonces que el flâneur
tiene esa mirada fresca del viajero, la capacidad de “forcluirse” frente al paisaje cotidiano.
En cuanto a esa observación de lo cotidiano, de los criterios del mercado, de la vida en la ciudad define el “fenómeno de la
vulgarización del espacio” como experiencia fundamental del flâneur, en esta vulgarización es donde el paseante habita, y tiene
una experiencia estética de la ciudad.
En ese paisaje urbano, cotidiano; en el paisaje hallado es donde se manifiesta la gráfica publicitaria. Como elementos comunes,
ordinarios. Que en diferentes cortes históricos y conceptuales se han puesto en valor como objetos artísticos, o como parte de
una búsqueda de la estética del gusto popular.
Alison y Peter Smithson dicen sobre la exposición “This is tomorrow” “lo “así hallado” fue una nueva mirada sobre lo ordinario,
una apertura a cómo las “cosas” prosaicas podían revitalizar nuestra actividad creativa (…)” (A. Y P. Smithson, 2010:93)
3. EL CARTEL
Desde esa mirada sobre los objetos comunes, los “carteles”, la gráfica publicitaria, adquieren cierto valor artístico. Además del rol protagónico que le dio el pop art a la publicidad, se han destacado anuncios elaborados por pintores, como
puede ser los anuncios de Touluse Lautrec para cabarets y cantantes; o carteles a los que se les atribuye valor testimonial
y/o afectivo.
Podemos encontrar publicaciones de colecciones de anuncios del Art Nouveau, o una réplica de la entrada de metro de París en
museos, el logo del Underground de Londres, etc. así como archivos gráficos de las carteleras de un teatro o institución, como
es el caso del Teatro Solís de Montevideo, y el uso de estas imágenes para la elaboración de souvenirs. También páginas webs
y blogs que consisten en un amplio archivo de imágenes publicitarias de muy diversos temas y autores.
Por otro lado, la cartelería publicitaria ha sido protagonista de exploraciones urbanas, las cuales implican una traducción
reflexiva sobre el objeto publicitario “hallado”.
Berenice Abbott produjo, con el apoyo del proyecto Artístico Federal para la WPA “Changing New York” en los años ´30 un relato
del paisaje urbano, motivado por los cambios urbanos debido a la construcción de rascacielos, pero también registrando objetos comunes como carteles, vitrinas, calles y habitantes. Entiendo que sus registros requieren de la flânerie, de una mirada
estética y crítica hacia la vida urbana, las costumbres y los objetos comunes observados.
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2 - Gunsmith and Police Department 6 Centre Market Place and 240 Centre Street New York. Berenice Abbott 1937

En la actualidad, con una mirada similar a la de Abbott y sobre la misma ciudad, James y Karla Murray están llevando a cabo un
trabajo de registro sobre los locales comerciales de escala barrial. “Store Front. The desappearing face of New York” (2010) no
es solo una recopilación fotográfica con una actitud nostálgica hacia los comercios que van desapareciendo, sino que también
evidencian procesos urbanos y sociales a través de la fotografía de las fachadas y entrevistas a sus propietarios.
3 - Store Front. The desappearing face of New York. James y Karla Murray 2010

En el ámbito local, el proyecto “Tutti Frutti” es una pesquisa urbana que se abocó en el año 2005 a confeccionar el “Archivo
fotográfico de gráfica popular”, como expresión cultural, costumbres e idiosincrasia de una comunidad; con el objetivo de
recuperar, conservar y difundir el patrimonio cultural como promotor de la “diversidad de las expresiones culturales”. La fotógrafa Soledad Hernandez Montañéz, designada para el catálogo de Montevideo, expresa: “Estoy convencida que la gráfica de
la ciudad (en todas sus variantes y dentro de ellas las, para mí, principales de bella u horrenda, ingeniosa o ingenua) permite
conocer mejor a sus habitantes.”
4 - Fotografía 14. Gonzalo Ramírez y Barrios Amorín. Soledad Hernandez. 2005.

Entiendo que estos trabajos, entre otros, evidencian la incidencia de la gráfica publicitaria en el paisaje urbano; y al mismo
tiempo, como planteara sobre el trabajo de Abbott, son idicadores que la flânerie sigue siendo una forma de reflexionar sobre
el tema planteado.
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4. EL FLÂNEUR DIGITAL
Toyo Ito afirma en “Tarzanes en el bosque de los medios” (1997), que recibimos constantemente impulsos electrónicos, a los
cuales nuestro cuerpo se va acostumbrando y modificando en relación a esta percepción del espacio exterior, y la arquitectura
debería modificarse transformando sus límites entre el interior y el exterior en una membrana permeable como consecuencia.
En la exposición en Londres Visions of Japan, el espacio titulado “Sueños” Arata Izosaki construye un espacio digital, por medio
de pantallas en las que se emiten numerosas videoimágenes y sonido procesado por sintetizador con las que se recrean, a
manera de collage dinámico, el paisaje de Tokio. Imágenes de jóvenes jugando a videojuegos, autopistas, Tokio fotografiada
desde el aire, dibujos animados, etc. Cuenta Toyo Ito (2010) que la exposición se titulaba en principio “Simulación” y su autor
entiende que Tokio es una ciudad simulada.
El cine, las pantallas publicitarias, las pantallas interactivas, la simulación, los medios en general como promotores de paisajes, las web cam urbanas, los juegos de realidad virtual, la realidad aumentada, etc. son digitalizaciones o representaciones
digitales del paisaje. Ese espacio digital convive con el espacio físico, y cada vez más tenemos esa experiencia dual entre lo
digital y lo físico, como plantea Ito, tenemos un único cuerpo análogo / digital con el que percibimos sensaciones e impulsos
electrónicos simultáneamente.
Entonces, el nuevo flâneur transita en esa dualidad de lo físico y lo virtual, traduciendo el entorno en reflexiones propias acerca
del paisaje urbano contemporáneo, para el cual su herramienta para bucear entre la muchedumbre, ya no solo es su imagen.
A veces se hace referencia al flâneur digital o cyberflâneur como una persona que bucea en la web, como afirma Evgeny Morozov en su artículo en el NY Times titulado “The death of the Cyberflâneur”(2012), hasta los primeros navegadores apelan a esta
cuestión de explorar: “internet explorer”, “netscape navigator”, ya que ésta presenta la posibilidad de bucear en la información
obteniendo infinidad de datos, de vincularlos, de consumir y de expresarse.
Este medio también brinda la posibilidad de ser anónimo en la multitud, condición representativa de la flâneurie. Pero, como dice
Morozov también, Bauman (1994) afirma que “el flâneur no era asocial”, necesita de la experiencia física, del rose con los otros.
A mi entender el flâneur digital sigue siendo una persona capaz de mirar atentamente la ciudad a través de la experiencia física
y consumirla intensamente. Logra la mirada distante que supone la mirada del viajante sobre los paisajes desconocidos en su
propia ciudad, y así mismo estando de viaje, sea capaz de descubrir los lugares visitados, superando una prefiguración construida a través de diferentes medios. Su cualidad de ser digital, si bien alude a las tecnologías utilizadas, no solo refiere a la
posesión de aparatos que le permite navegar en internet o aplicaciones a toda hora y lugar, registrar lo que le llame su atención,
googlearlo buscando mayor información, reflexionar sobre ello y compartirlo en redes sociales. Sino que la cualidad digital, es
parte de su característica histórica, de pertenecer a una sociedad digitalizada.
Por lo tanto, entiendo que el flâneur digital es aquel que encuentra en la ciudad una traducción espacial de las lógicas de
navegación digitales.
5. LA ESPECTACULARIZACIÓN DEL PAISAJE
5.1. La gran pantalla
La industria cinematográfica es una gran promotora de paisajes y a través del cine podemos hacer una revisión histórica del
paisaje urbano real, así como del imaginario, referido a paisajes futuristas, históricos o utópicos.
Como espectadores componemos una imagen del lugar a través de la experiencia visual, y tanto la fotografía como el cine han
sido los soportes a través de los cuales construimos un conocimiento previo del mismo. Lo cual ha sido significativo para la
construcción de la noción de paisaje.
“El radical avance técnico y estético que representan la fotografía y el cine – este último, el espectáculo urbano por excelencia
- toma la posta del panorama y redobla sus expectativas (…) El cine pone de manifiesto la artificialidad del mundo, la naturaleza
incluida, toda vez que ella es representada (…) La construcción de la noción de paisaje – naturaleza observada y producida
desde una mirada “artificial” – constituye uno de los episodios clave para comprender el naturalismo tecnológico convertido
en espectáculo que marca a fuego el siglo XX” (G. Silvestri, F. Aliata, 2001:147-148)
Para abordar el tema de la publicidad urbana en el cine, voy a citar tres escenas que ponen de manifiesto el uso de la cartelería
de forma directa: Good bye Lenin (W. Becker. 2003) como ejemplo del uso del paisaje como marco contextual, Blade Runner
(R. Scott. 1982) para ejemplificar la construcción de paisajes imaginados; y Vanilla Sky (C. Crow. 2001) que utiliza la ciudad
real como soporte de la trama.
En Good bye Lenin, la cartelería publicitaria se vuelve protagonista en una escena particularmente, cuando frente a la ventana
de Christiane se despliega un enorme cartel publicitario de Coca-Cola en la medianera de un edificio. El paisaje se vuelve de
esta forma un dato del contexto histórico.
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En las escenas urbanas de Blade Runner más representativas, el uso de pantallas gigantes refuerzan el escenario urbano
buscado, pero al mismo tiempo hay una especie de modulación entre el futuro y el presente, con la utilización de marcas contemporáneas y letreros de neón, que generan una imagen comprensible al espectador. Equilibra de alguna manera lo que es
nuevo en el discurso y lo que le es propio de la ciudad del presente.
En Vanilla Sky el protagonista se encuentra corriendo por las calles de Manhattan totalmente vacías, hasta que llega a Time
Square despoblado y silencioso, evocando de esta manera una situación extraña. Las grandes pantallas son el componente
esencial de este punto particular de la ciudad, y se caracteriza por ser un espacio de un fuerte dinamismo. Como espectadores
entendemos esta situación extraña, aunque no conozcamos personalmente este espacio, ya que ha sido altamente publicitado,
y utilizado como locación en muchas otras películas, por lo cual ya tenemos un conocimiento previo construido del lugar.
Por último, sin ejemplos, o utilizando los ya mencionados, cabe destacar que la presencia de la cartelería publicitaria en los
ámbitos urbanos de las locaciones utilizadas en el cine, forman parte de la propia promoción comercial de las firmas involucradas. Elementos en los que apenas reparamos pero que están presentes en la mayoría de las producciones cinematográficas.
5, 6 y 7 - Captura de pantallas de Good bye Lennin, Blade Runner y Vanila Sky.

5.2. Paisajes re-visitados
Algunos puntos singulares de las ciudades más visitadas, tienen la cartelería publicitaria como protagonista. Picadilly Circus
o Times Square por ejemplo son nodos del itinerario turístico de Londres y NY, donde la publicidad es la protagonista desde
principios del siglo XX, en una relación simbiótica entre los intereses comerciales y los de los visitantes.
Times Square, ya mencionada en el capítulo del cine, es el lugar más visitado en el mundo según la guía de Nueva York, es
visitada por dos millones de personas diariamente.
En su origen era conocida como Long Acre Square, y pasó a llamarse Times Square luego de haberse instalado las oficinas del
New York Times en 1904. En esa época se convirtó en un lugar destinado al ocio, con la construcción de teatros, restaurantes
y hoteles de lujo, instalándose en 1916 grandes carteles publicitarios, acción que fue promovida por el Ayuntamiento. Por esta
razón la cartelería comienza a tener preponderancia en el paisaje de este lugar, en las fotografías de Berenice Abbott se puede
observar la imagen de la plaza en 1935.
En los años 80 y 90 se desarrollaron proyectos de reurbanización del Midtown, en el que Times Square estaba incluida,
motivados por los cambios que sufrió el lugar desde los años 30, en los que se había transformado en un área insegura y
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servicios vinculados a la prostitución. Estas acciones tuvo como finalidad reposicionar el área en la oferta cultural, gastronómica y de servicios.
La actividad económica generada es mayor que la de algunas ciudades de tamaño medio de Estados Unidos según el estudio
realizado por la firma HR&A en el 2010.
Son 230 pantallas de anuncios instaladas en la plaza que ocupan un área total de 36000 metros cuadrados, generando ingresos de más de $60 millones al año en publicidad, y la normativa obliga a los edificios que circundan la plaza a ceder sus
fachadas para la instalación de cartelería publicitaria.
Earth cam nos ofrece la posibilidad de visitar Times Square virtualmente en cualquier momento a través de 8 cámaras instaladas en la plaza de registro continuo.
A este tipo de paisajes nos acercamos a través de los medios en primera instancia, fotografías, televisión y cine, como vimos
anteriormente, los que preconfiguran una idea del lugar. Motivados por este conocimiento previo, estos paisajes se encuentran
dentro de las wish list a la hora de pensar en viajar, desando conocer y experimentar físicamente los paisajes que hemos visto
una y otra vez representados.
Esta estrategia es la misma desde las películas de actualidad o travelongues de los hermanos Lumiere hasta la earth cam, la metodología es la misma, mostrar a los posibles consumidores paisajes de interés, lo que ha cambiado es la tecnología mediante
la cual se seduce al consumidor.
Como se pregunta Graciela Silvestri en “Paraná ra´angá – pasado y futuro (2009) Qué significa hoy viajar” ya que las lógicas
digitales nos permite conocer el mundo a través de la web, ¿qué motiva los viajes? Concluye que el acontecimiento en sí mismo
del viaje, la experiencia sensorial completa de transitar los espacios, aunque previamente reconocidos, es lo que persiste como
motivación turística.
“La experiencia del espacio es inasible y todo simulacro resulta insuficiente. Si se puede transcribir lo oído o lo visto, olfato,
tacto y gusto, que también construyen el espacio, no se pueden representar porque carecen de correlato simbólico.”
Pese a que podemos construir una imagen del lugar a través de toda la información que nos brindan los medios o la simulación, la experiencia física es insustituible, y a esto apuntan algunas publicidades como por ejemplo la campaña de Nescafe en
Italia en la que se instalan mesas servidas con café vinculando los balcones de un edificio para incentivar el diálogo entre los
vecinos. Buscando de esta forma sorprender, vincular a las personas afectivamente, podemos decir que una experiencia “real”.
En los registros de los viajantes podemos encontrar notas urbanas, vinculadas a la gráfica publicitaria. Algunas son testimoniales “yo estuve aquí”, donde muchas veces el cartel es un elemento de referencia. Algunas son “marcas ciudad” como el
cartel de Hollywood o el de Montevideo; o edificios como el Moulin Rouge, identificable principalmente por su cartel. Estas son
imágenes publicitarias de referencia urbana.
Otras tomas pueden ser registros de un observador atento, que encuentra peculiaridades en el paisaje publicitario. Como afirma
Soledad Hernandez, una forma de conocer la sociedad y la ciudad a través de la gráfica. Algunas veces esta mirada atenta es
propiciada por el viaje, tal vez no siempre tengamos esa capacidad de ver en nuestro paisaje cotidiano con la misma agudeza.
5.3. La ecualización del paisaje
Áreas céntricas e industriales vacantes de las ciudades fueron, o están en proceso de ser, reutilizadas bajo claves turísticas y
culturales. Por un lado, el bajo valor en el mercado inmobiliario es un atractivo para la localización de grupos urbanos emergentes, generalmente vinculados al ámbito artístico. Y por otro, hubo una apuesta comercial y políticas urbanas en recuperar
y reconvertir estas áreas y posicionarlas en el menú de oferta turística.
Francesc Muñoz (2008) habla de una ecualización del paisaje, es decir, la gestión de estos lugares modula los diferentes componentes generando un estado de equilibrio entre lo que le es propio y lo que responde a una cultura global de consumo. De
esta manera se transforma en un paisaje de interés turístico, cómodo y comprensible pero a su vez novedoso y fiel a sí mismo
para los ojos del viajante.
“El uso y la manipulación de la historia es un elemento clave en la producción de banalscapes. Una tendencia que sigue dos
direcciones principales.
En primer lugar, la arquitectura local, los leguajes formales vernáculos que caracterizan la forma urbana y las peculiaridades de
la ciudad antigua (…)” resultando en “(…) una secuencia de imitaciones de espacios públicos, entornos comerciales y tipologías
edificatorias del pasado, que, en muchos casos, llevan el nombre y apellido de ciudades concretas. Llamaré a esta estrategia
“cosmopolitismo brandificado”
En segundo lugar, los estereotipos locales, referidos a acontecimientos del pasado significativos pero también a las características de los antiguos habitantes del lugar, son también movilizados en el dispositivo iconográfico que soporta la tematización
urbana.” (Muñoz. 2008:191)
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La cartelería entonces, responde en gran medida a estas intenciones de escenificación y referencia histórica, tanto recuperando gráficas o soportes publicitarios del pasado, como aplicando un lenguaje de menor impacto en el entorno.
Esta ecualización no solo responde a referentes históricos o turísticos. También encuentro que estas estrategias de ecualización tienen referentes sociales. Barrios que toman como referente estético un “estilo de vida”.
En el libro “Bobos in Paradise: The New Upper Class and How They Got There” Brooks (2001) describe como una nueva clasificación sociológica informal a un grupo ascendente en la era de las nuevas tecnologías, caracterizado por su pertenencia
funcional al capitalismo junto con valores sociales bohemios y burgueses.
Brooks dice: A lo largo del siglo XX era fácil reconocer el mundo burgués capitalista y la contracultura bohemia, pero ahora se
encuentran mezcladas estas dos culturas. En cuanto se investiga en las actitudes de la gente a través del sexo, moral, ocio
y trabajo se vuelve más difícil de distinguir las diferencias entre el “pro-stablishment company man” y el “antiestablishment
renegade”. Y agrega que es una consecuencia de la era de la información. Las personas que prosperan en este período son los
que convierten ideas y emociones en productos. Son los altamente educados, los que tienen un pie en el mundo bohemio de la
creación y otro en la ambición burguesa del éxito mundial. Los miembros de esta nueva era de la información son los Bobos,
tomando las primeras letras de burgués y bohemio (en español tendría que ser bubo). Esta cultura híbrida es la atmósfera que
respiramos, sus códigos gobiernan la vida social, sus códigos morales son la estructura de nuestra vida personal.
Esa atmósfera que describe Brooks desencadena el desarrollo de estéticas como lo vintage, la vuelta a los viejos barrios centrales, el uso de la bicicleta como medio de transporte, etc. Asimismo, se instalan en esos barrios locales comerciales acordes
a esa filosofía de vida, publicitados por pizarrones, vidrieras pintadas, o decoraciones antiguas; pero de alguna manera, como
planteaba Francesc Muñoz, ecualizando el paisaje para hacerlo comprensible y consumible.
6. EL PAISAJE PROYECTADO
6.1. Las preocupaciones paisajísticas
La contaminación visual, es un tipo de contaminación que afecta al paisaje percibido. Implica una obstrucción tanto del entorno natural como construido por elementos exógenos, cartelería, iluminación, infraestructuras, u otros que interfiera entre el
paisaje observado y el observador.
Hay paisajes que se han llevado al límite debido al uso indiscriminado del espacio para fines publicitarios. Lo podemos evidenciar tanto en el paisaje urbano como en el no-urbano. Podemos encontrar imágenes realmente caóticas, donde la mirada no
encuentra un foco de atención, sino una imagen de múltiples estímulos.
Supongo que estos paisajes comenzaron a construirse con una libertad absoluta, o por lo menos no parece haber habido reglas, y de una manera espontánea. Cada empresa publicitaria, cada comerciante, cualquier ciudadano, instala su publicidad en
el lugar más visible que puede. Ya sea dentro de su propiedad o comprando el espacio de soporte al propietario del inmueble
que le permita acceder a el lugar más visible.
Esta libertad se traduce en una lucha de carteles por llamar la atención, utilizando la visibilidad, la gráfica, la luz, la repetición,
entre otras, como herramientas.
Anna Calvera observó lo siguiente, en relación a nuestra ciudad: “18 de julio está tan ocupada por rótulos, letras, marquesinas,
letras y dibujos que casi no se ven las fachadas de las casas. Juntas componen una nueva arquitectura que se completa en
las cornisas con anuncios luminosos, unos nuevos frontones que brillan y se mueven siguiendo siempre un mismo ritmo y
orden. No cabe duda que se trata de un tipo de paisaje urbano (…) En Montevideo, los rótulos, dado que compiten tanto entre sí,
intentan cada vez ser más grandes y llamar así la atención del consumidor o del transeúnte. Crecen y crecen; ocupan primero
las fachadas de las casas y después la calle entera. Entonces ya sólo se ven desde la acera de enfrente y hay que poner nuevos
rótulos para los que pasean por debajo de las marquesinas. Como todos son igual de grandes, y la mayoría igual de vistoso,
al final ninguno destaca de los demás y el efecto final es el mismo que conseguirían sin ser tan grandes.” (Calvera, 1997:36)
A mediados de la década de los ´90, la Intendencia de Montevideo se focalizó en la recuperación de las áreas centrales, dentro
de lógicas de salvaguarda del patrimonio construido. Con operaciones como peatonalización, sustitución del mobiliario urbano
y vegetal, iluminación, etc. Dentro de estas acciones hubo una sustitución de la publicidad, limitando su área de influencia y
restricciones espaciales de las marquesinas. Se puede apreciar el cambio en la historia del paisaje de 18 de Julio entre los
años 70 y en los 90.
En la revista Dominó (1998) se plantea una serie de reflexiones sobre la situación del centro en esos años, que evidencia una
falta de reflexión académica en torno al tema: “El ordenamiento territorial del Centro de Montevideo ha sido objeto de una especial sensibilidad y accionar municipal concebido en términos de la llamada rehabilitación” (…) [en esos años] “se ha afirmado la
crisis del Centro y de la Ciudad Vieja y los procesos de recentramiento en el resto del territorio. Paradójicamente, paralelamente
no se produjo hasta ahora ningún debate técnico – cultural de significación histórica sobre tales actuaciones y el futuro del
área, lo cual no debe inhibir sino estimular la reflexión al respecto” (Capandeguy, Sprechmann, 1998:33)
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En los últimos años, se manifestaron inquietudes por la imagen de la ciudad también desde otros ámbitos.
En el artículo titulado “Cruel en el cartel” Alfredo Ghierra (2013, 94-94) expresa su preocupación: “Hay un problema que recorre
toda la ciudad, más notorio en las zonas y avenidas comerciales, pero que se puede observar también en la mayoría de los
negocios de barrio, no importa el tamaño ni el rubro. Hay una dicotomía profunda e inexplicable entre la fachada del local y
sus anuncios.
A veces el problema radica en el tamaño portentoso del cartel, que oculta todo lo que tiene detrás, no importa si es mármol, bajorrelieves en bronce, molduras art decó, rejas, balcones, ventanas … como si el cartel fuera más valioso que cualquier soporte.
(…) muchas veces al tamaño inmisericorde se le suma un diseño pobrísimo, con lo cual tenemos doble pérdida: la del disfrute
de una bella fachada y la oportunidad desechada de diseñar algo decente. El cartel en sí no es un problema, como la torre no es
enemiga de las casas. (…) No es novedad que 18 de julio es un caso paradigmático de esta situación. Su mal ejemplo, además
de ser perjudicial para sí misma, termina siendo el espejo en el que se miran otras tantas avenidas comerciales de Montevideo
y del interior del país.”
El artículo de Montevideo Portal que se titula “El grito del centro”, es una nota al presidente del Grupo Centro, Wilson Amarillo,
con motivo de las reuniones llevadas a cabo con la Intendencia de Montevideo para la elaboración de una nueva normativa
aplicada a la cartelería urbana en el año 2009. “La intención de la comuna al promover esta nueva normativa es recuperar la
principal avenida de la ciudad como paseo público, reduciendo la incidencia de la cartelería en la vista de las fachadas de los
edificios, en particular de aquellos con valor patrimonial y artístico.” Los comerciantes y particularmente el Grupo Centro exigen una “Reconversión a gritos” y creen que esta normativa es un inicio para desencadenar ese proceso, dice Wilson Amarillo:
“vamos a ver de qué manera avanzamos de aquí en más para llevarlo adelante. El Centro de Montevideo no puede quedarse
atrás, porque si no estamos compitiendo de forma desigual”.
El “Proyecto de Revitalización de la avenida 18 de Julio”, que hoy está en vigencia, presentado en el 2013 por la Intendencia
Municipal de Montevideo, anuncia: “Serán presentados objetivos y acciones definidos para fortalecer el rol de centralidad
comercial, cultural, recreativa y turística de la ciudad a través de un abordaje integral.
Se prevé la instalación de nueva iluminación de la avenida, un plan de adecuación de la cartelería comercial y publicitaria, acciones de calificación y equipamiento del espacio público que incluyen obras de vialidad y accesibilidad, reparación de veredas,
recuperación de áreas verdes y vigilancia.
La convocatoria se realiza en conjunto con el Grupo Centro y apunta a una amplia articulación con comerciantes y otros actores locales, cuyo compromiso y participación se vuelven imprescindibles en la concreción de estas iniciativas.
A efectos de promover el Plan de Adecuación de Cartelería Comercial y la recuperación del valioso patrimonio arquitectónico
de la avenida, se darán a conocer distintos estímulos y facilidades a los comercios.”
Es evidente hoy el cambio que esta normativa ha generado en la imagen de 18 de Julio y que todavía está en un proceso de
transformación.
6.2. Ensayos paisajísticos
Los ensayos en 18 de julio responden a situaciones planteadas a lo largo del trabajo para el Diploma de Especialización en
Diseño de Paisaje de la Universidad de la República en 2014, imaginando cómo se transformaría el paisaje del caso de estudio
si se aplicaran estas lógicas de actuación.
En primer lugar prefigurar la reconversión programática del centro, reconvirtiéndose en un área residencial o administrativa,
abandonando su antigua vocación de centro comercial, retirándose paulatinamente gran parte de la cartelería publicitaria.
8 - Ensayo 1, 18 de Julio y Río Negro sin / con cartelería
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Los dos siguientes ensayos suponen una concentración de inversiones económicas enfocadas a potenciar el área de influencia
de la Intendencia de Montevideo
El primero implica la liberación de restricciones normativas relativas a la publicidad, e imaginar el nodo de “El Gaucho” en
analogía a uno de los referentes citados de la cultura publicitaria urbana. Configurando un “Gaucho Square”.
9 - Ensayo 3, “Gaucho Square”

El segundo responde a la misma operación pero con la lógica del “fashion building”, que apunta a la arquitectura como el elemento publicitario, especulando qué sucedería si lográramos focalizar las inversiones y los esfuerzos de la construcción local
en conformar un “fashion space” en este punto de la ciudad. De lo que resulta en un “Fashion Gaucho”
10 - Ensayo 4, “Fashin Gaucho”

7. A MODO DE CONCLUSIONES
Pese a los intentos por ordenar el paisaje a través de normativas aplicadas a la cartelería publicitaria, y al giro que implica
nuevas prácticas comerciales digitales, además de lo vetusto que parece ser un cartel, la publicidad urbana sigue siendo un
recurso utilizado.
Es lógico que se transforme utilizando nuevas tecnologías, estéticas, códigos de comunicación y símbolos, pero creo que
seguirán conformando el paisaje de las ciudades.
El desafío radica, en tal caso, en poder confeccionar herramientas de diseño paisajístico, que como plantearan Moreno y García
Grinda (2004), nos permitan movernos con las lógicas de la naturaleza en los espacios artificiales. Como “jardineros digitales”,
propiciando espacios a la gráfica urbana, no solamente físicos sino también creativos, para ser parte de la construcción de
paisajes calificados, y no solamente elementos anunciantes de un producto.
E incentivar el involucramiento con el ambiente, en el sentido más amplio, de todos los actores, hacia una cultura gráfica y
paisajística de lo urbano, respetuosa, creativa y bella.
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PERCALÇOS ENTRE CINEMA E ESCOLA: ESTUDO DAS FALAS DE
PROFESSORES
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RESUMO
Este artigo levanta reflexões sobre os obstáculos de educar com cinema, tendo como ponto de partida as falas de alguns professores de um colégio goiano entrevistados durante pesquisa de campo feita para dissertação de mestrado. Os depoimentos
são então analisados e postos ao lado de um levantamento bibliográfico a fim de apresentar observações preliminares que a
pesquisa apontou.
Palavras-Chave: cinema, educação, cultura visual.

O trabalho a seguir pretende levantar algumas considerações sobre o uso do cinema em sala de aula tendo como ponto de
partida reflexões da Cultura Visual. Parte de um estudo de dissertação de mestrado ainda em andamento que tem como um
de seus interesses investigar de que maneira se dão as relações entre cinema, escola, estudantes e professores. Para abordar
melhor esse tema foi feita uma pesquisa de campo em um colégio estadual do município de Goiânia, Goiás, Brasil, que atende
educandos do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Dentre outros objetivos metodológicos, a
pesquisa visava entrevistar os professores sobre o uso (ou não uso) dos filmes dentro do horário escolar.
Minha inserção na escola e posterior contato com os professores se deu de maneira lenta e gradual, de igual modo eu passei
por um processo de amadurecimento da pesquisa, onde meu interesse inicial sobre a prática cinematográfica e seu conteúdo
foi lentamente se transferindo para as questões que orbitavam a prática educativa, tendo em vista que “No Brasil, educação
e cinema têm uma aproximação recente. Pesquisas em educação envolvendo o cinema constituem uma relação ainda mais
incipiente. Além disso, o cinema é formado por um complexo sistema de linguagens que nos desafia permanentemente no
processo de compreendê-lo. Quando nós, pesquisadoras e pesquisadores da educação, escolhemos o cinema como campo
para nossas investigações, rompe-se a primeira fronteira, aquela que separa a comunicação e a educação. Esse é um limite
que é preciso ultrapassar, mas é necessário ter certo cuidado para continuar com o foco na educação – as pesquisas precisam
investigar o campo da educação” (HENN FABRIS, 2008, p.121).
Com a popularização da imagem em movimento, várias iniciativas com a finalidade de subjugar o cinema à escola afluíram-se
ao redor do globo. Na Europa entreguerras o cinema educativo floresceu como uma alternativa bastante popular entre alguns
educadores de vanguarda, que seguiram os passos da Itália em institucionalizar o cinema com finalidades pedagógicas, fazendo surgir por todo o continente versões localizadas do Istituto Nazionale LUCE3, primeiro instituto de cinema educativo fundado
em um país capitalista. O Brasil, não ficou para trás, nos anos 20 influenciado pela atmosfera do uso do cinema educativo europeu, debates acalorados sobre o uso da sétima arte em sala de aula aconteciam na intenção de auxiliar na educação sem substituir o professor (CAPARRO-LERA e ROSA, 2013). Dentre as inúmeras tentativas de gerar filmes educativos no Brasil, chama
atenção a iniciativa do Instituto Nacional de Cinema e Educação, que operou por três décadas a partir de 1936 e nesse período
produziu mais de quatrocentos filmes educativos (HOLLEBEN, 2008, p.30). Nos anos 30, a pedagogia em vigor no Brasil era a
Escola Nova que tinha como objetivo a formação de um educando que integrasse a sociedade, sendo capaz de compreendê-la
e transformá-la, por tanto, o lema da Escola Nova era de uma escola para todos (CAPARRO-LERA e ROSA, 2013). Nesse sentido
o uso do cinema como um mediador e ilustrador de conteúdos, tinha como objetivo que os filmes fossem recursos facilitadores
do ensino, a preocupação dos educadores da época era em aproximar a escola da realidade de vida dos educandos. Sabemos
que mesmo com todo esse enfrentamento da utilização do cinema em sala de aula, muito ainda deve ser desbravado, uma vez
que a escola é relutante em receber as produções audiovisuais que não tenham sido projetadas para ocupar o espaço curricular, muitas vezes encarando o cinema somente como uma ferramenta subordinada a um conteúdo escolar e não abrindo
espaço para segundas leituras. Devemos tomar cuidado para não utilizar as mídias tecnológicas de maneira equivocada para
não incidir no erro de doutrinar o olhar do educando (LINS, 2014).
Todas as entrevistas aplicadas para a pesquisa começaram com a pergunta “Você utiliza cinema em sala de aula?”, que foi
respondida positivamente por todos os professores. A partir desse ponto, as entrevistas seguiram caminhos distintos, sempre
passando por algumas perguntas chave, mas dando espaço para que os professores revelassem o que achassem que fosse
pertinente. Saber que todos os professores utilizam o cinema enquanto ferramenta pedagógica já me dava pistas sobre a
operação daquela escola, porém percebi posteriormente que não bastava saber “se”, mas com qual frequência e em quais
circunstâncias o cinema era utilizado por aqueles professores dentro daquele ambiente, e quando não utilizado o que impedia
sua aplicação, e no caso dos obstáculos, entender em qual proporção atrapalham, já que “A utilização do cinema como veículo
e ferramenta de ensino-aprendizagem oportuniza enfocar os aspectos culturais, históricos, literários e políticos, proporcionando uma visão integral do cinema enquanto mídia educativa. A inserção de novas estratégias de desenvolvimento do processo
de ensino-aprendizagem é primordial para a inovação pedagógica e a adequação às mudanças sociais com a finalidade de
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proporcionar uma formação integral aos cidadãos” (VESCE, 2013). Entender essas questões, bem como tentar receber dos
professores qual o retorno dos estudantes quando expostos ao cinema é crucial para o desenvolvimento de minha pesquisa.
As entrevistas foram individuais, então em alguns casos eu consegui me aprofundar mais, em outros nem tanto, uma vez que
os professores concederam essas entrevistas em meio a várias outras obrigações, em apertados intervalos que se davam entre
aulas.
Cinema e educação possuem um relacionamento conturbado desde o início do contato entre ambos. Por um lado a escola
abraça a nova mídia na esperança que esta possa lhe ajudar em sua tarefa de educar, por outro somente abre as portas para
o cinema em situações pontuais, principalmente quando a escola aparece como protagonista na narrativa (MARTINS, 2014).
Entender então o cinema não somente como uma ferramenta pedagógica, mas como uma forma complexa de arte que possui
sua própria linguagem e conteúdo, é central não somente para possibilitar uma aplicação que permita o estudante ver além da
matéria abordada, mas para proporcionar ao professor escolhas que vão além das narrativas fílmicas que possuem o conteúdo
programático, ou das que tratam o ato educativo, oferecendo assim um leque maior de alternativas para se trabalhar em sala
de aula o olhar crítico do educando.
Mesmo recorrente, o emprego do cinema nas aulas ainda gera dificuldades e dúvidas por parte dos professores seja pelo
próprio desconhecimento em relação à sétima arte ou de como ela pode contribuir para o ensino nas disciplinas. Isso porque
muitos professores encaram o uso de filmes somente como entretenimento ou como um exemplificador de conteúdos. Devemos incentivar o uso da imagem na educação, pois esta abre possibilidades exclusivas, mas deve-se tomar cuidado com sua
aplicação: “destaca que, desde muito tempo, as formas pelas quais o cinema entra na escola têm problemas (e sabemos que
não apenas os filmes são tratados de forma equivocada pedagogicamente; as imagens, as mídias e as tecnologias acabaram
se tornando um “amálgama indigesto”, ainda que necessário às escolas)”(LINS, 2014, p.250). Lins (2014) denuncia que a falta
de abertura para segundas leituras ao se ensinar com cinema irrompe em uma educação voltada para valores que mais se
assemelha a doutrinação, comprometendo então os valores críticos e autônomos tão caros à Cultura Visual.
Nenhum dos professores se mostrou contrário à aplicação do cinema na escola, porém todos indicaram os percalços de
tentar projetar filmes em sala de aula. Sirius1 (2017) apontou que uma das grandes dificuldades de exibir cinema na escola
é o modo como as aulas são organizadas dentro do horário escolar. Como as aulas possuem apenas 50 minutos de duração,
e não são todos os professores que dispõe de duas aulas seguidas com a mesma turma, os professores interessados em
exibir filmes na íntegra são obrigados a negociar entre si permutas de aulas, que devem ser aprovadas pela coordenação
pedagógica.
A carência de uma organização dos horários de aulas mais flexíveis que possam ser adequados com facilidade de acordo com
a necessidade dos professores trás a tona um tema importante a ser considerado quando se deseja exibir filmes em sala de
aula: a fragmentação da narrativa. Busquei saber se os professores preferem aplicar os filmes por partes ou se integralmente,
e como operam na impossibilidade de exibir a narrativa na íntegra. Com exceção de um entrevistado, que por questão de praticidade prefere exibir a passagem específica do filme que se relaciona diretamente com o tema que ele pretende abordar em
dado momento, todos os outros professores demonstraram maior interesse em exibir o filme em sua completude. Porém exibir
o filme na íntegra em uma única seção pode ser virtualmente impossível para alguns professores, principalmente aqueles que
possuem somente uma aula por semana, conforme Vega (2017) expôs: “Geralmente eu fragmento o filme, se não você acaba
pegando a aula do colega, e você desestrutura todo mundo… Posso até pedir pra um colega, mas aí você tem que justificar
e avisar com antecedência e como você tem que estar em outra sala porque a hora e corrida. Geralmente a gente pega, por
exemplo, hoje eu dei seis aulas, aí tem que ir outra pessoa pra sua sala e traz aquela bagunça toda. Então geralmente a gente
não consegue. Nenhum professor consegue fazer. É corrido”.
Dessa forma, fracionar o filme em duas partes ou exibir somente trechos isolados do resto da narrativa acaba sendo exigências
que a maioria dos professores tem de enfrentar para poder levar o cinema à sala de aula. Sirius (2017), quando questionada
sobre a fragmentação do filme, sintetiza as reclamações dos demais professores ao dizer que “Eu odeio assistir um filme que
eu vou assistir um pedaço dele e depois o outro pedaço… Então na questão do educando, um dia, um vem, outro dia, o outro não
vem… Então eu tenho que marcar um dia com antecedência pra ninguém faltar, porque se alguém faltar dá problema. Então não
posso ficar picando o filme, e eu acho que perde a sequência do que você está aprendendo, até que você começa de novo, que
você pega tudo de novo, que você lembra tudo que aconteceu (já perdeu muito da proposta)”. Essas formas de exibir o filme
fora de sua totalidade perdem potência, mas ainda são melhores que não exibir filme nenhum.
A falta de um espaço físico próprio e exclusivo para a exibição dos filmes também se mostrou uma grande barreira. Sem uma
sala exclusiva para exibição de material audiovisual os professores devem levar os projetores para cada sala onde pretendem
trabalhar com cinema. Vega (2017) problematiza que “nós temos 50 minutos por semana e até você fazer todo o procedimento
de montar o equipamento em sala já foi (boa parte da aula)”. A tecnologia, apesar de permitir projetores portáveis que podem
ser ligados a notebooks, ainda não apresenta soluções acessíveis para facilitar alguns problemas que tangem o uso de cinema
em sala de aula. Algumas raras escolas possuem datashows e aparelhos de som instalados em todas as salas de aula, mas
ainda são casos raros. A escola onde a pesquisa ocorreu possuí apenas três projetores que devem ter seu uso alternado dentre
as 18 salas de aula que cada turno possui. Apesar do avanço tecnológico palpável que presenciamos nas últimas décadas no
que tange o uso de mídias, e o acesso à produções cinematográficas por meio da internet e sites de streaming ter facilitado o

1. Os nomes dos professores entrevistados foram trocados por pseudônimos com a finalidade de mantê-los anônimos.
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contato com diversas obras, a escola ainda se apresenta como um grande desafio, seja pela falta de espaço físico adequado
ou pelo escasso tempo disponível entre uma troca e outra de turma, situação que obriga professores a correrem entre uma
turma e outra com toda a parafernália embaixo dos braços se quiserem tirar proveito dos filmes a ser exibidos em sala de aula.
Dentre as várias tentativas de criar intimidade entre escola e cinema se destacam os esforços dos legisladores. Algumas leis
tentam, de maneira descompassada com o ato educativo, incluir o cinema nas práticas escolares. A lei 13.006 de 26 de junho
de 2014 (BRASIL, 2014) talvez seja o exemplo mais notável de regulamentação que trata sobre a junção de escola e cinema,
uma vez que obriga todas as escolas brasileiras de ensino básico a exibir duas horas de cinema nacional. A lei, porém, não dispõe sobre os materiais ou mídias para que a escola possa fazê-lo, ou sobre como a escola deve encaixar esses filmes em sua
grade horária, dentre outros detalhes relevantes que não são abordados por uma lei que impele todas as quase duzentas mil
escolas de ensino básico brasileiras2 a exibir cinema nacional em seus exercícios habituais. Apesar da importância e vigência
da lei, que está incluída no Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001), também conhecido como PNE, uma das regulamentações maiores a tratar de educação no Brasil, a maioria dos professores não está ciente de sua existência e subsequente
obrigatoriedade em exibir filmes em sala de aula, especificamente filmes produzidos no Brasil.
O Ministério da Educação distribui constantemente obras com a finalidade de atualizar os professores acerca dos conteúdos
e práticas educativas, bem como para definir objetivos que os estudantes devem alcançar durante o trajeto educativo. Em
2007 foi enviado para que escolas públicas de ensino médio repassassem a seus professores o livro Orientações Curriculares
para o Ensino Médio (MENEZES DE SOUZA; MONTE MÓR, 2006). A obra em seu primeiro volume tem como objetivo discutir e
contribuir para o diálogo entre professor e escola sobre a prática docente nos estudos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Levando em consideração a necessidade de preparar jovens autônomos e críticos para participar de uma sociedade
complexa como a que vivemos, o documento ressalta a importância do estudo de arte. De acordo com as orientações conhecer
as manifestações culturais, assistir em sala de aula a uma cena de novela, peça publicitária ou filme e compreender o universo
das mídias, é oferecer novas janelas para entender o mundo contemporâneo e permitir novas possibilidades de se comunicar
com ele. Podemos ler no documento: “Também é desejável adotar uma perspectiva multicultural, em que a Literatura obtenha
a parceria de outras áreas, sobretudo artes plásticas e cinema, não de um modo simplista, diluindo as fronteiras entre elas e
substituindo uma coisa por outra, mas mantendo as especificidades e o modo de ser de cada uma delas, pois só assim, não
pejorativamente escolarizados, serão capazes de oferecer fruição e conhecimento, binômio inseparável da arte.” Essas iniciativas de cunho oficial, que surgem de fora dos muros escolares, mostram claro interesse em promover a conciliação entre
espaço escolar e mídias modernas, demonstrando que mesmo aqueles que não estão envolvidos diretamente no ato educativo
conseguem compreender a importância dessas mídias no contexto social contemporâneo, reconhecendo-as como relevantes
para a formação do educando.
Foi também abordada a maneira que o cinema é trabalhado em sala de aula do ponto de vista metodológico. Descobri então
que, ao contrário das minhas expectativas, existem vários modos de se trabalhar o cinema sendo postos em exercício naquela
escola. Alguns professores, como Centauri (2017), Arcturus (2017) e Capela (2017) utilizam uma abordagem que tende a empregar o filme a partir do conteúdo programático que a secretaria exige. Esse uso do cinema enquanto ferramenta vinculada à
um conteúdo específico se mostrou mais forte em professores que lecionam poucas aulas por semana e que precisam correr
com seus conteúdos. Para se trabalhar o cinema de forma mais livre se faz necessário tempo, e como alguns professores
possuem um cronograma disciplinar mais corrido que outros é de se esperar que não possam aplicar os filmes de maneira que
permita discussões que se afastem se seus objetivos acadêmicos.
Porém trabalhar o conteúdo do filme estritamente dentro de uma proposta programática não implica necessariamente em
deixar que o filme opere sozinho, uma vez que “o filme como estratégia pedagógica empregada pelo docente é uma opção que
deve ter em consideração um conjunto de critérios, como qualquer outro recurso pedagógico. Carece saber que os filmes (em
sua maioria) tem intrínsecos canais de comunicação diversos, como a oralidade, a visualidade e muitas vezes o lúdico, e nem
por isso articulam o conhecimento sozinhos, cabendo ao mediador intercambiar entre o apreendido e o compreendido, para,
que assim, sejam deflagradas prováveis construções de conhecimento” (COSTA, 2009, p.136). Os professores mostraram possuir maneiras próprias de trabalhar esses filmes e o conteúdo específico dentro deles, por vezes preferindo abordar o conteúdo
antes, outras vezes após o filme, e em alguns casos durante, como é o caso de Capela (2017), que declarou que em certos
casos precisa parar o filme para explicar um conceito de maneira mais clara, evitando assim ter que voltar ao filme em outro
momento. Vesce (2013) denuncia: “é comum a utilização do termo ‘filme educativo’ relacionado a filmes instrucionais, que
tem a finalidade de assessorar ou suprir parcial ou totalmente a função desempenhada pelo professor. Essas duas situações
constituem um reducionismo que limita a utilização do cinema como instrumento didático-pedagógico. Qualquer filme retrata
o pensamento e a criação humana em um determinado modelo social e momento histórico, e portanto, educa a quem o assiste,
gerando uma reflexão e uma impressão sobre o mundo” (VESCE, 2013, p.1). Os professores, portanto informaram acompanhar
de perto o desenvolvimento do filme e da matéria abordada na medida em que a realidade da sala de aula os permite fazê-lo.
Outros professores, porém, preferem utilizar outras abordagens para construir conhecimento a partir do cinema. Rigel (2017),
por exemplo, afirmou que “a proposta na verdade é que a gente passe algo que eles, a partir daquilo tirem as conclusões deles
e tenham as ideias, e a partir daí a gente trabalha aquilo que eles vão falando pra nós na sala de aula”. Esse tipo de abordagem permite que o estudante se aproxime do conteúdo, tornando o cinema não apenas um ilustrador de conteúdo, mas um
mediador que opera entre educando e conhecimento. Nesse sentido Rigel (2017) vai de encontro com o posicionamento que
2. Fonte: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
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“ver cinema com olhar atento e ativo é percorrer por novos caminhos, nos quais o espectador assume papel mais crítico e
criativo. É nessa perspectiva que o professor pode adotar o papel de mediador e instigador do sujeito, levando as crianças a
exercitarem sua autonomia na relação com os filmes, indo além do que é passível de se ver de modo superficial e aligeirado”
(COSTA, 2009, p.27).
Outro modo de se encarar o cinema enquanto ferramenta de ensino foi exposto por Sirius (2017), que apesar de lecionar a disciplina de literatura, tenta abordar outras questões além de sua matéria que estão expostas na tela. Em suas palavras: “eu explico que vou trabalhar com o filme e aí eu trabalho tudo do filme, trabalho bastante os problemas sociais que existem que nós
percebemos que têm na história. Como esses problemas sociais poderiam ser resolvidos? Eles (estudantes) têm que me dar
uma proposta”. Essa aproximação do filme enquanto texto que deve ser cifrado pelos seus educandos, que por sua vez devem
levantar questões relativas à narrativa que assistiram, coloca o estudante e seus saberes no centro da relação educacional,
permitindo assim que o cinema seja utilizado por este sujeito como ferramenta de aprendizado, mesmo quando fora da escola.
Por fim a última pergunta do questionário era sobre a reação e recepção dos educandos quando o cinema é trabalhado em sala
de aula. Um dos pontos que a fala de todos os professores tiveram em comum foi sobre as queixas dos educandos quando o
filme é legendado. A maioria dos professores entrevistados mostrou preferência em apresentar cópias dubladas para evitar as
reclamações, alguns evitam levar material legendado, uma vez que não entender alguma parte do filme tende a comprometer
a compreensão da matéria.
Ainda abordando a reação dos estudantes quanto ao cinema em sala de aula, todos os professores concordaram que as
respostas são, em sua esmagadora maioria, positivas. Vega (2017) disse que “Eles adoram, pela questão de sair da rotina, da
aula, de sala e daquela coisa assim sabe? Cria uma expectativa e eu percebo que os educandos vibram, eles gostam. É porque
é uma coisa extremamente diferente, é como se fosse uma festa, um acontecimento. Então eles gostam, são sempre muito
receptivos e sempre são aulas muito produtivas. É uma pena que é pouco usado.” As respostas dos professores apontaram
de igual maneira para um perceptível aumento no interesse e desempenho dos educandos quando o cinema é utilizado para
abordar algum tema.
Os professores foram uníssonos em demonstrar entusiasmo para trabalhar mais o cinema em sala de aula e igualmente
concordantes em queixar-se sobre a falta de estrutura que possibilite aplicar essa ferramenta com maior frequência. Dessa
forma urge a necessidade de propiciar um ambiente escolar que seja mais receptivo ao cinema, para que o cinema venha a
escola com maior frequência e seja recebido como protagonista, não mais como coadjuvante submisso aos conteúdos programáticos, já que “os meios educacionais ainda veem o audiovisual como mero complemento de atividades verdadeiramente
educativas, como a leitura de textos, por exemplo, ou seja, como um recurso adicional e secundário em relação ao processo
educacional propriamente dito. Defendemos o direito de acesso amplo e universal ao conhecimento, mas não defendemos o
direito de acesso ao cinema- o Brasil é um dos países em que o ingresso de cinema está entre os mais caros do mundo. Até
quando ignoramos o fato de que cinema é conhecimento?” (DUARTE, 2009, p.18).
Essa noção é vital, uma vez que “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 47) e que “são muitos os lugares de aprendizagem e, hoje, a escola não
é mais o espaço privilegiado para tal” (TOURINHO, 2011, p.13) permite encarar que a discussão sobre ensinar com cinema extrapola o debate sobre uma ferramenta a ser utilizada em sala de aula: o cinema pode ser muito mais, pode se tornar caminho
para o conhecimento, pode se transformar em portas para outras visões, pode ser agente transformador durante toda a vida do
indivíduo, ou nas palavras de Holleben (2008) “Assinalo ainda, que tal como a educação e mais ainda, se dialogando com ela, o
cinema pode ‘vir-a-ser’ se assim o quisermos – um elemento vital para a construção de um homem livre nas suas convicções,
crítico nas suas análises, humanista e sensível na sua forma de compreender e olhar o mundo e a vida” (Holleben, 2008, p.72).
A escola deve, então, se comprometer em assumir papel ativo apresentando o cinema para o indivíduo e mostrando as possibilidades contidas dentro das narrativas fílmicas, mas para isso é imprescindível que professores e estudantes tenham acesso
facilitado aos recursos de exibição audiovisual dentro dos limites escolares.
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RESUMO
O presente estudo apresenta algumas reflexões e relatos de experiência acerca da execução do projeto de ensino Meu Lugar
no Mundo, desenvolvido junto a um grupo de estudantes do curso de graduação em Pedagogia. O projeto teve como objetivo
desenvolver, ao longo da disciplina Mídias e Educação, dispositivos para produção de narrativas visuais com ênfase na discussão do suporte tecnológico, na produção de conteúdos visuais e na reflexão da prática docente em um contexto cada vez
mais mediado por tecnologias digitais. Concluiu-se que a experiência proporcionada pelo uso desse tipo de metodologia pode
promover processos reflexivos e aprendizados em professor e estudantes, ajudando-os a pensar seus papéis de mediadores-aprendizes.
Palavras-chave: Dispositivo; Educação; Formação de professores; Mídias digitais.
1. TECNOLOGIA E MEDIAÇÃO NA PRODUÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS
As tecnologias de informação e comunicação – TICs – modificaram a comunicação e estão intensamente presentes no cotidiano, intervindo nas diferentes esferas sociais e, de modo particular, na cultural e educacional. TV, cinema, internet, aparelho
de telefone celular estão cada vez mais acessíveis e podem ser importantes ferramentas didáticas. Mas como incorporar as
tecnologias em uma abordagem educativa? As escolas estão preparadas para incorporar essas tecnologias digitais? Os professores estão tão familiarizados com esses dispositivos quanto seus alunos? A universidade tem se preocupado em formar
professores sensíveis a esse contexto digitalizado?
Essas questões ajudaram a pensar o meu lugar enquanto professor de um curso de Pedagogia e pesquisador do uso do audiovisual e dos dispositivos digitais móveis em ambiente educacional. Essas reflexões resultaram em um projeto chamado Meu
Lugar no Mundo, desenvolvido com estudantes do curso de Pedagogia do Câmpus Inhumas da Universidade Estadual de Goiás
(UEG), Goiás, Brasil. Sobre essa experiência irei discorrer de forma mais detalhada, um pouco mais adiante.
As políticas de inclusão digital das várias esferas de governo realizaram investimentos nas escolas com o intuito de deixá-las
aptas para o uso das mídias digitais, contudo ainda há dificuldades. As iniciativas pedagógicas ainda são tímidas no que tange ao uso desses dispositivos no cotidiano escolar. Na contramão dessa realidade, os estudantes são impactados, com alta
intensidade, por estímulos sensoriais; são sobrecarregados de informações textuais, imagéticas, sonoras e audiovisuais. O
modelo tradicional de boa parte das escolas ainda vai de encontro à integração das tecnologias digitais no dia a dia escolar, o
que, por vezes, deixa-o desinteressante.
Como toda prática cultural, as atividades relacionadas à cultura digital implicam transformações. “A cultura digital pode ser
definida como o conjunto de práticas e valores ligados ao desenvolvimento de novas formas de sociabilidade dentro de um ambiente midiático digital” (GIRALDO, 2015, p.162). Para além da ambientação tecnológica, o uso das tecnologias digitais precisa
promover discussões acerca das questões que causam conflitos ou dúvidas, abrindo espaços provocativos para a reflexão.
Desse modo, com escolas equipadas, alunos cada vez mais conectados, “os papéis do educador se multiplicam, diferenciam
e complementam, exigindo uma grande capacidade de adaptação, de criatividade diante de novas situações” (MORAN, 2013,
p.74). Nesse cenário em que os dispositivos digitais já não se inserem em uma realidade distante, mas que passam a constituir
a própria realidade, os processos de produção de imagens técnicas passam a ser corriqueiros, triviais. Pensar esses processos
e como impactam o modo de vida contemporâneo é uma necessidade iminente, já que os critérios de validação entre verdadeiro e falso, real e aparente, autêntico e artificial estão cada vez mais impalpáveis.
Em uma conjuntura de imagens técnicas, Vilém Flusser (FLUSSER, 2008) aborda a imagem a partir do contexto da tecnicidade
e da mediação por meio de um aparelho. Como define o autor, as tecno-imagens, ou imagens técnicas, constituem-se não mais
a partir de um suporte físico, palpável, mas por meio de pontos, pixels, que não existem enquanto materialidade, mas enquanto
abstração – pontos impalpáveis.
No trato com os dispositivos digitais, as teclas são apontadas como as medianeiras entre o toque da ponta do dedo e os pontos impalpáveis contidos nos aparelhos técnicos. “As pontas dos nossos dedos são os feiticeiros que embaralham o universo”
(FLUSSER, 2008, p.31). Esses pontos intangíveis, os pixels, são materializados em forma de imagem, na medida em que o
aparelho programado nos permite acessá-los. Desse modo, as teclas permitem que acessemos os conteúdos inscritos entre
as escalas do ínfimo ao gigantesco.
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Ao comparar o produto de um aparelho maquínico – a máquina de escrever – a um aparelho técnico, a um produtor de imagens
digitais, ambos acessados por meio de teclas, Flusser observa que, embora as teclas estejam presentes, elas possibilitam
gestos diferentes. No primeiro caso, há um gesto aparente, transparente, já que o usuário pode, de fato, acompanhar as movimentações da máquina até o surgimento da imagem no papel com a pressão da tecla sobre a fita entintada. No segundo
caso, um gesto obscuro, oculto, justamente pelo fato de o usuário não identificar a forma e o modo como os conteúdos estão
dispostos e são acessados dentro desses aparelhos.
Diante desse cenário, a dignidade humana está condicionada a nossa capacidade de racionalização. A partir dessa capacidade, implicamos intenção no que fazemos, desse modo, a intenção se opõe ao acaso. Na cena dos aparelhos técnicos, a
liberdade plena não está no ato de manusear teclas, mas em programar as máquinas. O usuário sempre estará à mercê da programação do aparelho, mesmo na condição de subversão. Com esses argumentos, Flusser confronta a capacidade do usuário
em exercer sua intenção, ou seja, sua dignidade humana no universo das imagens técnicas, entendendo que a situação oposta
a esta seria o acaso.
É evidente seu pessimismo quanto ao futuro dos usuários desses dispositivos, os quais ele chama de “tateadores de teclas”.
Ele teme que o condicionamento dos usuários aos programas pré-definidos seja potencializado de tal forma que o desejo de
liberdade seja suprimido em uma “escravidão tão total e totalitária que ninguém mais se ressentirá pela falta de liberdade”
(FLUSSER, 2008, p.38).
As diferenças entre as características técnicas entre a imagem analógica e a imagem digital podem ser assim entendidas: enquanto a primeira apresenta grãos, a segunda apresenta pixels, o que interfere diretamente não somente na constituição, mas
na textura, bem como nas possibilidades de intervenção na imagem. A partir do contexto constitutivo das imagens, Flusser
propõe algumas questões: “a observação próxima influi ou não no fenômeno observado? O olho, como dispositivo de observação, não seria um trompe l’oeil neste sentido?” (FLUSSER, 2008, p.40). Partindo desses questionamentos, podem-se elencar
algumas situações em que a mediação feita pelos aparelhos tecnológicos programados podem, de fato, mudar a perspectiva
da relação e da experiência do usuário com as tecno-imagens: o cinema 3D, as caves, a realidade aumentada, a realidade
virtual, entre outros, propiciam graus de imersão e de experiência variados, borrando as fronteiras entre o natural e o virtual,
transpondo o trompe l’oeil do século XVI para o redimensionamento do universo das imagens técnicas.
Dessa forma, uma comparação pode ser traçada entre as imagens tradicionais e as tecno-imagens. A primeira é concreta, a
segunda é abstrata – imaginada. Desse modo, a relação do indivíduo com esses dois tipos de imagens exige tipos de imaginação distintos, um em que é preciso transpor o concreto para o abstrato e o outro em que o sentido é inverso.
Na concepção de Flusser, somente os indivíduos iniciados no universo das imagens técnicas são capazes de imaginar: “imaginar significa a capacidade de concretizar o abstrato” (FLUSSER, 2008, p.41). Esse tipo de imaginação surge a partir da
criação dos aparelhos técnicos que produzem as tecno-imagens. Desse modo, as antigas gerações não puderam experienciar
a imaginação, a partir desse conceito.
A partir desse panorama, os critérios verdadeiro – falso, real – aparente, autêntico – artificial, definidos historicamente, não
servem mais para definir as experiências impalpáveis a partir das tecno-imagens. A conversão do universo imaginativo em
concretude muda os paradigmas, destruindo a “solidez do mundo, para depois recomputá-lo sob a forma de aura imaginística
e imaginária de superfícies aparentes” (FLUSSER, 2008, p.46).
Em tempos de experiências impalpáveis a partir das tecno-imagens, o advento dos aparelhos de telefone celular equipados
com câmeras e com a possibilidade de recebimento e envio de arquivos via internet configura novas oportunidades na produção e recepção de conteúdos. As conexões via wi-fi permitem que a produção seja distribuída quase que em tempo real,
“complexificando a relação de espaço-tempo” (LUCENA, 2008). O aparelho não só produz conteúdos, mas também passa a
ser seu meio exibidor, já que se aproxima das funcionalidades de um computador. Ao mesmo tempo o usuário é produtor e
espectador, já que “as antigas distinções entre produtores e receptores da imagem televisiva começaram a se borrar, pois
qualquer pessoa com uma câmera na mão tornou-se potencialmente um produtor” (SANTAELLA, 2006, p.187). O fácil acesso,
as múltiplas funcionalidades, a opção de acesso instantâneo à internet e as intensas ações de publicidade das marcas produtoras de aparelhos produziram um novo modo de vida contemporâneo, em que o aparelho celular tornou-se item indispensável.
Todo esse contexto criou uma grande expansão da quantidade de conteúdos produzidos com celular circulando na web e uma
multiplicidade de olhares sobre a vida e seus acontecimentos.
Sobre as câmeras de celular, “são ferramentas para produções que mostram uma concepção do mundo e da arte desta época:
interativas ou não, as produções tentam aproximar o contato com a arte na vida cotidiana dos indivíduos” (LUCENA, 2016).
Essa relação cotidiana pode, por vezes, ser utilizada também como conceito de produção, já que aspectos como a portabilidade possibilitam a construção de narrativas que permeiam o urbano, o trivial, o particular, a intimidade.
“As imagens com os dispositivos móveis que circulam pela rede carregam algo de íntimo de seu produtor, vemos cada vez
mais uma série de vídeos pessoais, privados, e são estes vídeos que possibilitam ao indivíduo ser potencialmente célebre. A
produção audiovisual neste momento traz-nos muito do universo do operador da máquina. O cinegrafista torna-se protagonista-narrador, por isso é comum vermos as imagens em que a câmera volta-se para seu produtor, já preconizada na estética
fotolog” (LUCENA, 2008).
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Toda essa produção de imagens está inserida e reflete o contexto histórico e cultural de sua época. Torna-se grandes diários
visuais do cotidiano e da vida privada, em que a intimidade de seus usuários é revelada, assim como imagens que testemunham fatos históricos.
Em seguida, irei apresentar as experiências e experimentações desenvolvidas durante a execução de um projeto de ensino
que utilizou como recurso de produção de imagens o aparelho de telefone celular, partindo da discussão sobre cultura digital,
imagens técnicas e o uso de dispositivos móveis como ferramenta de produção visual em contexto educativo.
2. MEU LUGAR NO MUNDO: EXPERIMENTAÇÕES EM BUSCA DO NOSSO LUGAR
Meu Lugar no Mundo foi um projeto desenvolvido durante a disciplina Mídias e Educação, que ministrei no curso de Pedagogia
do Câmpus Inhumas da Universidade Estadual de Goiás (UEG), durante o 1º semestre de 2016.
Inhumas é uma cidade da região metropolitana de Goiânia, capital do Estado de Goiás, Brasil. O município conta com uma
população aproximada de 51 mil pessoas e, embora esteja distante apenas 40km da capital de Goiás, possui características
semelhantes às demais cidades do interior do Estado.
Para muitas alunas que cursaram a disciplina, o desafio não foi somente se adaptar à nova rotina universitária, mas também
buscar novas experiências com os dispositivos tecnológicos digitais. Inicialmente, parte da turma não possuía e-mail nem tinha o hábito de frequentar as redes sociais. Por isso, para algumas estudantes, realizar as atividades propostas pela disciplina
significava pisar em terrenos cheio de estranhamentos.
A disciplina englobou em sua ementa conteúdos voltados à relação entre educação e comunicação, tecnologias da informação
e da comunicação (TICs), além de projetos de inclusão digital e de implicações pedagógicas e sociais no processo de ensino e
aprendizagem a partir dos contextos mediados pelas tecnologias digitais.
Sempre foi uma preocupação minha propor um contexto em que as TICs não fossem fim em si mesmas, mas mediadoras
na produção de conteúdos que pudessem promover a reflexão não só sobre o suporte, mas também sobre as narrativas
produzidas.
Como ponto de encontro interdisciplinar, foi definido pelo colegiado de professores do curso, para a turma do 1º período de
2016, a seguinte questão problematizadora: qual é a função social do educador?
Essa questão visou integrar de alguma maneira as atividades das disciplinas que compuseram o 1º período do curso, bem
como promover uma discussão acerca do papel do professor nos locais onde está inserido.
Na disciplina Mídias e Educação, essa questão foi desdobrada na seguinte pergunta: qual é o lugar do professor no mundo? Tal
indagação passou a nortear as discussões teóricas e as atividades empíricas.
As atividades da disciplina foram propostas em forma de dispositivos, de modo que as alunas pudessem ser agentes do
processo e avaliadoras críticas desse mesmo processo, a partir da condição experienciadora dos dispositivos. A proposta
também as instigou a avaliar esses dispositivos, de modo que percebessem suas possibilidades de aplicação metodológica
das diferentes realidades docentes, inclusive das que enfrentarão quando se tornarem professoras.
O conceito de dispositivo utilizado agora se difere do já mencionado anteriormente, aqui o termo não atende à prerrogativa de suporte, plataforma, como no caso de “dispositivos móveis”, mas está afinado à discussão conceitual proposta
por Deleuze. Ele diz que dispositivo “é antes de mais uma meada, um conjunto multilinear, composto por linhas de natureza diferente. E, no dispositivo, as linhas não delimitam ou envolvem sistemas homogéneos por sua própria conta,
como o objeto, o sujeito, a linguagem, etc., mas seguem direções, traçam processos que estão sempre em desequilíbrio,
e que ora se aproximam ora se afastam uma das outras. Qualquer linha pode ser quebrada – está sujeita a variações de
direção – e pode ser bifurcada, em forma de forquilha – está submetida a derivações. Os objetos visíveis, os enunciados
formuláveis, as forças em exercício, os sujeitos numa determinada posição, são como que vetores ou tensores”. (DELEUZE, 1996, p.83)
A partir disso, o dispositivo será entendido, aqui, como um mecanismo de mediação de interesses, de forças e de poder, de
modo que cada indivíduo, a partir da subjetivação propiciada por cada um dos três experimentos, possa se posicionar, apresentar-se, colocar-se em conflito.
Os dispositivos desenvolvidos foram: Narrativas Visuais, Fotografias Narradas e Fride-se. Nos três dispositivos, as alunas
foram instigadas a usar tecnologias digitais para a produção dos conteúdos.
Esses conteúdos foram produzidos em forma de narrativas visuais: audiovisuais, fotográficas, textuais e performáticas. Neste
trabalho, entendo como narrativa as “manifestações orais, escritas, sonoras e visuais que se organizam a partir de uma sucessão de episódios ou ocorrências de interesse humano que integram uma mesma ação” (MARTINS, R., 2009, p. 33), de modo
que os sujeitos-autores possam se expressar, narrando e contando “algo sobre o mundo, sobre a existência, sobre o outro ou
sobre si mesmo” (MARTINS, R., 2009, p. 33).
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A narrativa, por não se acomodar em modelos preestabelecidos, possibilita uma maior liberdade criativa e o surgimento de
novas estéticas. É uma maneira de os indivíduos se expressarem sobre sua vida, suas histórias domésticas, memórias, intimidades e subjetividades. Essas micronarrativas pessoais, que se opõem aos modelos tradicionais, proporcionam a seus autores
a reflexão sobre sua visão de mundo, reorganizando sua experiência e favorecendo um olhar crítico sobre o tema apresentado.
Em um contexto mais amplo, as micronarrativas propiciam “uma reflexão sobre os modos de narrar o presente” (PILLAR, 2013,
p. 313), dando sentido aos acontecimentos mais marcantes da vida de seu autor.
As experiências visuais de cada indivíduo recompõem sistematicamente o seu repertório visual, que, por sua vez, modifica e
interfere nas possíveis leituras de experiências visuais futuras, gerando uma estrutura rizomática, cheia de links, “uma espécie
de cosmos imagético” (MARTINS, R., 2009, p. 34), que condensa as marcas de trajetórias e vivências do indivíduo. Desse modo,
“[…] a experiência de construir narrativas visuais dá aos alunos a oportunidade de identificar situações significativas na sua
trajetória de formação, de criar vínculos com questões subjetivas na sua trajetória de formação, de buscar uma compreensão
de si mesmo tendo como referência as imagens e informações que escolheu como importantes e instituidoras da sua vivência
pessoal e social.” (MARTINS, R., 2009, p. 36)
Sendo as narrativas visuais formas de compreensão da experiência e também o locus em que essas micro-histórias individuais
e coletivas são depositadas, a historização midiatizada, proveniente dos narradores hegemônicos, como Beijamin (BENJAMIN,
1987), partindo do conceito da história dos vencedores. Essas narrativas visuais se contrapõem às narrativas dominantes, que,
via de regra, ditam o que é contado, o que é historiado pela história oficial.
Em seguida, seguem as descrições das estruturas metodológicas de cada dispositivo, nas quais as atividades foram descritas nos tópicos: O quê?, Por quê? e Como?, de modo a facilitar a compreensão das estudantes acerca da execução de
cada dispositivo. A execução dos dispositivos apresentaram regras a serem consideradas, mas também possibilitaram que
frestas criativas fossem abertas.
2.1. Dispositivo: Narrativas Visuais
O quê? Produzir uma narrativa visual de autoapresentação.
Por quê? O dispositivo visa estimular o estudante a usar a articulação de imagens, textos e sons a fim de construir sentido
narrativo sobre si mesmo.
Como? Por meio de seleção de fotos, produção de vídeos e sons para a construção da narrativa. O tema da narrativa deverá ser
a apresentação do autor a partir de um recorte de suas subjetividades. A duração da narrativa é de até 1 minuto.
Obs.: O aparelho celular pode ser utilizado como equipamento para captação e edição de imagens e sons.
Figura 1: Frame do dispositivo Narrativa Visual, da aluna Lunna Isabella Araújo Miranda
Figura 2: Frame do dispositivo Narrativa Visual, da aluna Gesylaine Rezende Eufrásio

Fonte: Acervo do autor

2.2. Dispositivo: Fotografias Narradas
O dispositivo Fotografias Narradas foi desenvolvido pelo projeto “Inventar com a diferença”, do curso de Licenciatura em Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. A proposta foi adaptada para atender às necessidades da disciplina Mídias e
Educação do curso de Pedagogia, do Câmpus Inhumas da UEG.
O quê? Filmar um professor narrando uma fotografia que tenha alguma relação com sua trajetória docente.
Por quê? Descobrir um pouco da história de um professor. Criar um inventário sobre um grupo de professores da cidade de
Inhumas, Goiás. É importante se atentar às fabulações que as pessoas fazem de si mesmas e à tensão entre palavra e imagem.
Tão importante quanto filmar essas fotografias narradas é se perguntar sobre o que está por trás de uma imagem, que tipo de
história as pessoas querem contar e como elas as contam.
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Como? Pedir para que um professor fale, diante de uma câmera, sobre uma fotografia que seja significativa para trajetória
docente dele.
O local da filmagem deve ser escolhido pelo professor. Esse lugar precisa ter um significado afetivo para o narrador.
Filmar esse momento com a câmera do aparelho celular, atentando-se para os gestos, o entorno e a própria fotografia.
A narração pode durar cerca de 4 minutos e pode ser ensaiada antes de ser filmada.
Obs.: Após a filmagem, o grupo deve escolher um programa de edição de vídeo para fazer a finalização da fotografia narrada.
Sugestões: Windows Movie Maker; Viva Vídeo; YouTube Vídeo Editor. Para operar esses programas, não é necessário conhecimento técnico de edição de vídeo.
Figura 3: Frame do dispositivo Fotografia Narrada, com a professora Luciene Azevedo

Fonte: Acervo do autor

Figura 4: Frame do dispositivo Fotografia Narrada, com a professora Nayara Cristina Rodrigues de Andrade

Fonte: Acervo do autor

Figura 5: Frame do dispositivo Fotografia Narrada, com a professora Lindalva Pessoni

Fonte: Acervo do autor
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2.3. Dispositivo: Fride-se
O quê? Produzir autorretratos inspirados na estética da artista plástica Frida Kahlo, utilizando elementos que evidenciem
traços da identidade do retratado.
Por quê? Frida Kahlo foi uma artista que promovia um diálogo de vanguarda com seu tempo, não só a partir de sua obra. Além
disso, destacou-se pela forma como ocupava seu lugar no mundo.
O dispositivo visa tirar as participantes de um lugar comum e confortável para propor uma reflexão crítica sobre si mesmas a
partir do deslocamento e da atualização dos conceitos propostos por Frida, como a diversidade, o feminismo, as subjetividades e a modernidade.
Como? Realizar visita à exposição “Frida Kahlo – Conexões entre mulheres surrealistas no México”, no Centro Cultural da Caixa
Econômica Federal, em Brasília, Distrito Federal, Brasil.
Promover encontro para discutir a experiência estética e falar sobre a artista e suas formas de expressão nas obras plásticas
e na vida.
Selecionar objetos pessoais que dialoguem com a obra e a estética da artista e que apresentem elementos identitários dos
fotografados.
Realizar ensaio fotográfico utilizando vários tipos de câmeras fotográficas, inclusive de aparelhos de telefone celular.
Figura 6: Composição do dispositivo Fride-se, da estudante Andreia Gonçalves da Silva
Figura 7: Composição do dispositivo Fride-se, da estudante Ylane da Costa Bezerra

Fonte: Acervo do autor

Figura 8: Capa do catálogo com o ensaio fotográfico do dispositivo Fride-se, com a fotografia da aluna Beatriz Souza Medeiros

Fonte: Acervo do autor

3. UM POUCO DO QUE FICOU
No campo das subjetividades, em que o corpus de investigação é a matéria humana, as metodologias e intenções acabam por
ser semeadas com uma boa dose de incerteza sobre que frutos serão colhidos.
As possibilidades de intervenção na realidade escolar e no desempenho dos estudantes passam inevitavelmente pela subjetividade individual do sujeito e pela forma como cada um é afetado pela proposta pedagógica. Entre os caminhos e descamiCULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN
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nhos percorridos por essa proposta pedagógica, estudantes e professor não passaram incólumes à experiência. Penso que
a educação precisa tocar as pessoas e, de alguma forma, ajudá-las a entender melhor o seu lugar no mundo; isso também é
aprendizado.
Enquanto docente, deslocar-me semanalmente de Goiânia para Inhumas e vivenciar relações humanas novas foram experiências que me possibilitaram um excelente exercício de alteridade. Para além do meu deslocamento geográfico, a vivência com
o curso de Pedagogia também me ajudou a refletir sobre o meu lugar no mundo enquanto professor: a pensar em como minha
mediação em sala de aula pode, em maior ou menor intensidade, contribuir para a formação de sujeitos críticos e autônomos.
Sinto que, em Inhumas, pude me tornar um pouco mais humano e reflexivo sobre as minhas práticas docentes, a partir dessas
mesmas práticas. Concluo essa experiência me sentindo diferente e com a expectativa de que minhas alunas também se
sintam dessa forma.
Ao navegar pelo sítio www.meulugarnomundo.ueg.br, as diversas produções realizadas durante a disciplina poderão ser visualizadas.
Por aqui fica sempre o desejo de que, ao serem visualizadas, as narrativas instiguem seus espectadores a se perguntarem qual
é o seu lugar no mundo e como torná-lo melhor.
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SMARTPHONE NA ESCOLA: USOS DE QR CODE NO ENSINO DE
ARTES VISUAIS
Lorrana Laurence
Faculdade de Artes Visuais – UFG, Brasil
lorranalaurence@hotmail.com
RESUMO
Essa pesquisa apresenta uma proposta desenvolvida com o Quick Response Code (QR code), ou código de barras bidimensional, que armazena imagens e links, com o objetivo de verificar a contribuição deste recurso para o ensino de Artes Visuais na
escola regular. Foi realizado um estudo de caso de abordagem qualitativa com uma turma de nono ano do ensino fundamental
II em uma escola pública da periferia da cidade de Goiânia-Goiás. Adotou-se a metodologia de observação descritiva da experiência didática, baseada nas diferentes situações de uso do celular e aplicação de questionário aos estudantes.
Buscando uma reflexão sobre a possibilidade de proporcionar a interação dos estudantes com trabalhos artísticos e maior
motivação nas aulas de Artes, foi proposta a elaboração de jogos que consistem em sequências de “pistas”, envolvendo o
conteúdo sobre arte contemporânea, com o objetivo de localizar “imagens” transformadas em código QR. Esse estudo permitiu
pensar e avaliar sobre as tecnologias contemporâneas como recursos didáticos para o ensino de Artes Visuais, pois o QR Code
facilita no processo de armazenamento de imagens e links enquanto o smartphone, por meio de aplicativo leitor de código QR,
permite sua visualização e mobilidade na aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino de Artes Visuais. QR code. Interatividade. Ação educativa.
INTRODUÇÃO
O ensino de Artes Visuais na contemporaneidade engloba um leque de procedimentos e recursos para serem absorvidos no
processo de ensino/aprendizagem. No cotidiano da escola, há um meio tecnológico móvel usual aos estudantes – o smartphone. Esta é uma tecnologia repleta de possibilidades, pelo uso dos diversos recursos disponíveis, tais como os aplicativos,
navegador web, câmera e filmadora. São ferramentas com diferentes possibilidades de uso, comuns aos estudantes, e com
perspectiva de desenvolvimento de novas experiências. Porém, a Lei Estadual nº 16.99/2010 proíbe o uso de celular em sala
de aula no Estado de Goiás, cabendo à escola definir as medidas disciplinares aplicáveis aos alunos e a autorização de seu uso
em atividades curriculares com fins educativos.
A escolha do tema deve-se à minha observação de diferentes situações de uso do celular em sala de aula e do acesso à tecnologia móvel, ademais da motivação proporcionada pela participação em programas de iniciação à docência na Universidade
Federal de Goiás (UFG). Os smartphones estão na escola e dessa forma, surge uma proposta de mediação de conhecimento
que discute formas de abordar e incorporá-lo no contexto escolar, pois é parte do cotidiano e saber do educando.
As perguntas que propulsionam esta pesquisa ficaram assim definidas: a) quais as abordagens possíveis a partir de uma proposta educativa com o recurso do smartphone? b) quais as contribuições dessa mediação para o ensino de Artes Visuais? A
investigação possibilita refletir sobre o tema e contribuir sobre essa questão atual e cada vez mais presente na vida escolar.
Sendo assim, este estudo teve como objetivo geral criar jogos interativos, utilizando os códigos QR que armazenam imagens
e links. O conteúdo abrange o trabalho de artistas contemporâneos previamente selecionados, possibilitando que o usuário
interaja com o conteúdo de forma a dar significado em função da sua participação. Nesse sentido, a escola se transforma em
vetor de criação de um espaço de interação coletivo e educativo.
Como objetivos específicos, pretendeu-se analisar aspectos do QR code como recurso interativo, buscando também identificar
a potencialidade do smartphone enquanto meio de formação escolar que se inter-relaciona com o ensino de Artes Visuais, de
modo a ampliar as possibilidades interativas e perceber quais mudanças ocorrem ao incorporar o celular em uma atividade
pedagógica.
A metodologia adotada foi o estudo de caso de abordagem qualitativa, no qual “o pesquisador é o instrumento principal na
coleta e na análise dos dados. Os dados são mediados pelo instrumento humano, o pesquisador” (Ludke; André, 1986, p. 28).
Os 42 sujeitos da investigação pertencem a uma turma de nono ano do ensino fundamental II de uma escola da rede pública
estadual em Goiânia-GO, a qual se localiza em um bairro periférico da capital; os estudantes – com faixa etária entre 14 e 17
anos – são provenientes de famílias de baixa renda, e em um contexto geral são inquietos, e desinteressados nas aulas e na
escola. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas em questionários, diário de campo e observação participante.
Inicialmente, para a constituição de dados concretos sobre a utilização do smartphone como recurso didático, estabeleci
um diálogo com os estudantes sobre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no Ensino de Artes
Visuais. Apresentei uma proposta e experiência utilizando o QR Code como ferramenta interativa no armazenamento e
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visualização de imagens e links com o propósito de facilitar a aprendizagem e interação com trabalhos artísticos contemporâneos. Os resultados somam quatro trabalhos desenvolvidos pela turma e expostos na escola para apreciação da
comunidade escolar.
Este artigo está dividido da seguinte forma: inicialmente, relato minha motivação para a pesquisa e os desafios de levá-la
adiante, explicando também a relevância do uso do smartphone na sala de aula. Em seguida, é apresentado o QR code e se
discute, por meio de aportes teóricos, seu uso em sala atrelado aos conceitos de interação e interatividade. Na terceira parte,
apresenta-se a pesquisa em si, cujo resultado será discutido na quarta parte. Finalmente, apresentam-se as conclusões e
reflexões geradas por meio dessa pesquisa tanto para o locus de investigação e seus sujeitos como para o ensino de Artes e a
incorporação das TICs em contexto escolar.
1. PERCEPÇÕES, ANSEIOS E DESAFIOS
Optei pela escrita do texto em primeira pessoa, pois dessa forma reflete meu percurso e envolvimento que desencadearam a
realização deste projeto. Para contextualizar o tema, faço uma rememoração do meu percurso acadêmico e escolhas de pesquisa ao longo do curso de Licenciatura em Artes Visuais.
Ingressei na Universidade Federal de Goiás (UFG) no ano de 2012, pois havia trancado matrícula no curso de Letras, o qual
cursava nesta mesma instituição. Durante esta transição, tive muitas intenções e poucas expectativas em relação às Artes
Visuais e especialmente em relação à licenciatura. Minha primeira intenção foi trocar novamente o curso e estudar Design de
Moda ou Design Gráfico, pois sentia muita resistência à sala de aula.
No decorrer do curso, participei de programas de iniciação à pesquisa como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência (PIBID) e o Programa Bolsas de Licenciatura (PROLICEN). Neste último, tive a oportunidade de desenvolver um
projeto interdisciplinar com a professora Rusvênia, do Departamento de Geografia do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à
Educação (CEPAE/UFG), intitulado “Animando o Ensino nas séries iniciais: a produção de stopmotion nas aulas de Geografia”.
Neste trabalho, tínhamos como objetivo abordar um tema relativo à Geografia de Goiás e elaboramos um recurso didático
visual como possibilidade de ensino.
Como projeto de pesquisa esta experiência me trouxe inúmeros benefícios e conhecimentos. Nesse período frequentei um
grupo de pesquisa sobre Cartografia Escolar, através do qual obtive maior conhecimento sobre geografia e mapas e tive meu
primeiro contato com mapas interativos. Neste grupo conheci vários trabalhos que utilizavam mapas interativos como, por
exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A partir destes, fui conhecendo também trabalhos artísticos
envolvendo mapas e um pouco mais sobre os conceitos de web arte, interação e interatividade. Alguns trabalhos desenvolvidos em ambiente Web que tive acesso foram o ArtSat – desenvolvido pela professora Suzete Venturelli, da Universidade de
Brasília (Unb) –, e o trabalho holandês JODI.
Figura 1. JODI (art collective)

1.1. PERCURSO: PROJETAR-SE
De acordo com Santos (2007: 143-144) “Morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza. À pobreza gerada pelo modelo
econômico, segmentador do mercado de trabalho e das classes sociais, superpõe-se à pobreza gerada pelo modelo territorial.
[…] Onde os bens sociais existem apenas de forma mercantil, reduz-se o número dos que potencialmente lhes têm acesso, os
quais se tornam ainda mais pobres por terem de pagar o que, em condições democráticas normais, teria de lhes ser entregue
gratuitamente pelo poder público”. Esta pesquisa com base nas Artes Visuais se aproxima da pedagogia crítica ao utilizar o
smartphone como um instrumento de ensino em área periférica, ao abordar as relações que se estabelecem entre as pessoas,
explorando potencialidades interativas, dialógicas e educativas, considerando as vozes dos educandos. Assim, “[…] a escola
[funciona] como um espaço social de ampliação humana e conscientização das subjetividades, e assim a pedagogia atua
como política cultural, que considera as transações simbólicas e os materiais do cotidiano para repensar como os estudantes
dão sentido as suas experiências” (Giroux; Simon, 2011:95).
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Nesse sentido, o professor converte-se em mediador entre o conhecimento e o aluno, termo que, atualmente, tem um caráter
rizomático, ou seja, os planos de estudo e o conhecimento são estabelecidos, remodelados e reconstruídos a partir das contribuições dos sujeitos da comunidade de aprendizagem em um contexto por eles também criado. Nas palavras de Martins
(2011:56), cria-se “um sistema de inter-relações fecundas e complexas que se irradiam entre o objeto de conhecimento, o
aprendiz, o professor/monitor/mediador, a cultura, a história, o artista, a instituição cultural, a escola”.
A proposta visa também o diálogo com a Cultura Visual, pois é um campo em construção que focaliza a dinâmica do cotidiano
e da formação da cultura. Minha observação e imersão em sala de aula – percebendo as diferentes situações de uso do celular
e do acesso à tecnologia móvel e da forma como identidades e representações sociais são construídas, tanto na escola quanto
no cotidiano – foram as principais molas propulsoras na escolha do tema desta investigação. Dessa forma, para situar a pesquisa, concebo a cultura visual como uma referência teórica.
Atualmente, o smartphone inserido em contextos cotidianos diversos é uma realidade não somente na escola, mas em qualquer ambiente social, pois o dispositivo possibilita realizar atividades pessoais, bem como pode ser aproveitado no processo
de formação. O aparelho pode ser utilizado tanto dentro quanto fora da sala de aula, possibilitando o que se chama de aprendizagem ubíqua. Dessa forma, fala-se em ubiquidade em relação à comunicação móvel “quando a continuidade temporal do
vínculo comunicacional é assimilada a uma plurilocalização instantânea” (Santaella, 2010: 19). Com base nessa definição, o
smartphone é mídia locativa, conceito definido por Lemos (2010:01) como mídia “de localização e de mobilidade. O fluxo comunicacional se dá localmente, identificando a posição do usuário propondo serviços locais. Lugar e o contexto são elementos
essenciais, exigindo a co-presença de usuário, dispositivos, lugares, softwares. Isso favorece novos usos do espaço”. O smartphone se encaixa na definição por ser dotado de elementos digitais que constituem recursos usados para o desenvolvimento
de jogos interativos.
Sendo assim, percebi que o smartphone incorporado como recurso didático nas aulas, poderia ser uma forma de descentralizar o conhecimento, facilitando a pesquisa e interação em tempo real. O ensino de Artes Visuais aborda o estudo da produção imagética e cultural feita pelo homem em um período da história passada e contemporânea. Estudar os conteúdos
desta disciplina com o apoio de tecnologias e mídias digitais proporciona ao aluno se tornar protagonista do seu processo
de aprendizagem.
2. O QR CODE EM DIÁLOGO COM AS TICS NO CONTEXTO ESCOLAR
O termo Tecnologias de Informação e Comunicação é definido por Miranda (2007: 43) e “[…] refere-se à conjugação da tecnologia computacional ou informática com tecnologias das telecomunicações e tem na internet e mais particularmente no World
Wide Web (WWW) a sua mais forte expressão”. Com o surgimento das TICs e a conectividade com a internet, um dos desafios
do ensino na contemporaneidade tem sido ampliar a perspectiva dos professores, inserindo-os na percepção da juventude que
nasceu e cresce na era digital.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000: 12) recomendam que a escola, como parte de uma sociedade em desenvolvimento, promova a inserção das TICs em todas as disciplinas curriculares, e destaca que “as tecnologias da informação e
comunicação e seu estudo devem permear o currículo e suas disciplinas”.
Minha experiência em sala de aula demonstrou que a integração e utilização de tecnologias na educação é vista apenas
como a inclusão de computadores, notebooks e provendo acesso à internet em salas específicas, para que os estudantes possam interagir com softwares estáticos. Porém, na atualidade, possuímos um abrangente conjunto de tecnologias
móveis que podem também ser incorporadas de maneira natural nas atividades educativas, como é o caso do QR code,
apresentado na seção seguinte.
2.1. QUICK RESPONSE CODE
O termo QR code deriva das palavras em inglês “Quick Response”, que significam resposta rápida. É um código de barras bidimensional que pode ser lido por aplicativos específicos, leitores de código de barras QR, que utilizam a própria câmera do
smartphone. Sua função é armazenar uma série de caracteres que podem formar uma mensagem de texto, um número telefônico ou levar o usuário para um link na internet.
Para ler um código QR é preciso um aplicativo de leitura para aparelho de telefonia móvel, o smartphone. Com o aplicativo em uso, basta apontar a câmera do celular para o código: “uma vez que o código é lido, o software no telefone
decifra a informação criptografada e inicia a resposta. Essa resposta pode envolver tanto o direcionamento do telefone
para um website, prover o usuário com informações guardadas no código, ou iniciar um evento. Em qualquer caso, ele
elimina a necessidade de procurar por conteúdo, e prove acesso direto e imediato à informação” (SANSWEET, 2011: 8
apud COSTA, 2012).
2.2. INTERAÇÃO E INTERATIVIDADE
Historicamente, a partir da metade do século XX, alguns artistas passaram a questionar a postura do observador/público
diante das obras de arte. Neste contexto, surgem as primeiras experimentações em que o espectador, não mais um mero
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contemplador, seria deslocado para o centro da obra. Um objeto de arte que demonstra bem a relação do público com a obra
intitula-se “Parangolé” (1964) do artista brasileiro Hélio Oiticica; neste trabalho o participante é “convidado” a vestir uma peça
de tecido e movimentar-se dando vida ao objeto.
Atualmente, os avanços das tecnologias permitem no campo da Arte que o espectador/participante possa se tornar um interator, ou seja, ao criar um trabalho de arte interativa o autor desenvolve um conjunto de passos a serem executados. Janet
Murray, em sua obra Hamlet no Holodeck, propõe que o elemento transformador de um espectador em um interator é sua capacidade de realizar ações e ver seus resultados dentro de um sistema. Segundo a autora, “o interator faz uso desse repertório
de passos e de ritmos possíveis para improvisar uma dança particular […] Talvez se possa dizer que o interator é o autor de
uma performance em particular dentro de um sistema de história eletrônica, ou o arquiteto de uma parte específica do mundo
virtual” (MURRAY, 2003: 149).
Cabe agora uma diferenciação de dois termos caros à pesquisa aqui apresentada, os quais, muito embora estabeleçam
uma relação, não possuem o mesmo significado; são eles interatividade e interação. O primeiro refere-se à “capacidade
(de um equipamento, sistema de comunicação ou de computação, etc.) de interagir ou permitir interação” (HOUAISS,
2001). Para André Lemos (1997:5) “o que se compreende hoje por interatividade é nada mais que uma nova forma de
interação técnica, de característica eletrônica. A interatividade digital seria um tipo de relação tecno-social, um diálogo entre homens e máquinas, em tempo real, localizadas em uma zona de contato, zonas de negociação, as interfaces
gráficas”.
O segundo termo é caracterizado pela viabilidade de transformar os sujeitos da comunicação, simultaneamente, em
receptores e emissores de mensagem (Lévy: 1999), algo possibilitado pela evolução dos dispositivos técnicos. Por sua
vez, Claudia Giannetti (2006:14) oferece uma diferenciação detalhada entre os dois termos: “as manifestações que se
valem de modos ou meios não tecnológicos para lograr a inter-relação do observador com a obra serão denominadas
arte participativa. Já a arte ou sistema interativo necessitam de fato do emprego de interfaces técnicas para estabelecer
relações entre público e a obra”. Johnson (2001:17) define o conceito de interface como “softwares que dão forma à
interação entre usuário e computador. A interface atua como uma espécie de tradutor, mediando entre as duas partes,
tornando uma sensível para a outra”.
O despertar do olhar do professor de ensino regular para a necessidade de incorporar as TICS no processo de ensino/aprendizagem contemporâneo tem sido um desafio, posto que vai de encontro com a realidade dos estudantes, os quais estão cada
vez mais inseridos nesse processo de acessibilidade às tecnologias contemporâneas. A maioria dos jovens tem fácil acesso
a aparelhos celulares e o uso do smartphone tem se intensificado em sala de aula, com ou sem a autorização do professor. A
abertura para a adoção das TICs abre um leque de possibilidades de novas experiências no processo educativo mais condizente com a realidade do alunado, como se tentará demonstrar nas próximas seções.
3. SMARTPHONE NA ESCOLA
A escola escolhida para a realização desta pesquisa integra a rede pública educacional de Goiânia, e está localizada em um
bairro da região Oeste, periferia da cidade. A instituição, apesar dos fatores internos e externos, encontra-se, segundo a comunidade, num patamar de referência em ensino de qualidade e organização.
A presença do celular na escola representa desafios administrativos e pedagógicos. Em sala de aula, os estudantes
copiam do quadro enquanto ouvem música com fone de ouvido ou utilizam seus smartphones para tirar selfies e gravar
vídeos. Esta é uma tecnologia repleta de possibilidades tanto pelo uso dos diversos recursos disponíveis – tais como os
aplicativos, navegador web, câmera e filmadora – quanto pelo fácil acesso e com possibilidade de desenvolvimento de
novas experiências.
No entanto, como afirmado anteriormente, existe uma lei estadual que proíbe o uso de celular nas escolas em Goiás,
cabendo à instituição escolar definir as medidas disciplinares aplicáveis aos alunos e sua provável permissão para uso
com fins educativos. Um exemplo nessa escola é o professor de inglês que utiliza o acesso à internet para pesquisar
dicionários.
O modelo de escola que surge no século XIX e que vigora como referência para o sistema educacional até os dias atuais tem
como objetivo o controle social, de modo que a questão do uso do celular está vinculada ao controle dentro da escola. A estrutura atual da escola representa um espaço de tédio para os estudantes, limitados ao livro didático e – por que não? – ao
espaço físico da própria sala de aula.
Os estudantes encontram formas de burlar esse sistema de controle utilizando seus aparelhos celulares para se comunicar, compartilhar mensagens, ouvir músicas, tudo isso enquanto estão sentados em sala de aula. O smartphone caracteriza-se como uma interface social, uma continuidade das relações sociais mediadas pelo aparelho móvel. Para Souza e Silva
(2006:23): “[…] o conceito de interface social define um meio digital que intermedeia relações entre dois ou mais usuários. Assim as interfaces sociais não apenas re-definem relações comunicacionais, mas também re-conceitualizam o espaço em que
essas interações ocorrem”. Desse modo, o espaço escolar extrapola os muros físicos e permite a esses estudantes a interação
com o mundo virtual e aquilo que não está presente em sala de aula.
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3.1. UMA PROPOSTA COM QR CODE NO ENSINO DE ARTES VISUAIS
No mês de Outubro de 2016, iniciei a ação educativa com a turma do nono ano do Ensino Fundamental II, compreendendo a
faixa etária entre 14 a 17 anos, totalizando 42 alunos. O desenvolvimento da proposta deu-se por etapas, sendo realizada em
quatro aulas.
Na primeira aula assistimos ao documentário intitulado Conhecendo Museus, no qual se apresenta o museu de arte Inhotim. A
aula foi desenvolvida com uma metodologia expositiva em diálogo com o vídeo, utilizado como recurso didático audiovisual.
Em seguida, discutimos o texto “Arte Contemporânea” que traz uma contextualização histórica sobre sua origem e a apresentação de alguns artistas representativos.
Nesse momento os estudantes foram questionados sobre uma das características que envolvem a arte contemporânea: a
interação, ou seja, o diálogo e participação do expectador com o “artefato cultural” (Hernandez, 2007). Nessa etapa foram
feitos questionamentos a fim de compreender seus conhecimentos em relação às diversas materialidades artísticas presentes
na arte contemporânea.
Nessa aula, destaquei o que considero uma característica fundamental desses trabalhos: a interação, pois há um convite
para que o observador/público possa participar, e envolve de algum modo explorar e utilizar outros sentidos além do olhar.
Os artistas conseguem isso fazendo o espectador tocar, vestir, sentir, ou mesmo dialogar com os objetos artísticos, sendo a
participação fundamental para dar sentido às propostas.
Na aula seguinte, apresentei os seguintes artistas contemporâneos: Lygia Clarck com sua obra sensorial; Vik Muniz e sua
materialidade plástica diversa; a arte urbana de Eduardo Kobra; os objetos criados por Cildo Meireles; o trabalho “Transarquitetônica” de Henrique de Oliveira, e alguns trabalhos de Valdemar Cordeiro.
Figura 2. Óculos, Lygia Clark, 1968.
Figura 3. Grafite, Kobra, 2013.

Durante a aula, expositiva, conversamos sobre o surgimento da Arte Contemporânea e algumas características sobre os artistas apresentados. A Arte Contemporânea surge em meados do século XX e sua proposta é transportar o espectador para
o centro da obra e apresentar conceitos e atitudes. A série de objetos criados pela artista Lygia Clark é convidativa ao espectador, trabalhando sempre com a interação. Já a obra de Cildo Meireles causa grande excitação sensorial devido aos tons de
vermelho. De acordo com a descrição da obra “o que interessa ao artista é oferecer uma sequência de impactos sensoriais e
psicológicos ao espectador”.
A instalação Transarquitetônica desperta distintas sensações, pois o visitante é convidado a percorrer e adentrar o trabalho,
que se configura como uma estrutura arquitetônica e escultural. E por último, o trabalho de arte urbana do paulista Eduardo
Kobra, o grafite, é uma arte que se desenvolve nas ruas, influenciada pelo movimento Hip Hop e trata-se de uma atitude, ademais de artística, também política e cultural.
A partir desta aula, os educandos foram estimulados a escolher um destes artistas e pesquisar – como atividade de casa –
sobre trabalhos, imagens, contexto histórico e materialidades. Após a pesquisa, tivemos mais um encontro em sala de aula.
Apresentei o QR Code e conversamos sobre trabalhos de intervenção urbana, realizadas por meio da Realidade Aumentada
(RA), definida como “a inserção de objetos virtuais no ambiente físico, mostrando ao usuário, em tempo real, com o apoio de
algum dispositivo tecnológico” (KIRNER, 2008). Apresentei um vídeo com trabalhos realizados com o uso do aplicativo Re+public, que pode ser visto com o código a seguir:
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Figura 4. Re+public

3.2. A AÇÃO COM O QR CODE
Nesta etapa, propus à turma o desenvolvimento de um jogo, nos moldes dos jogos caça ao tesouro, que consistia em uma sequência de “pistas”, envolvendo o conteúdo da pré-pesquisa bibliográfica e imagética sobre o artista escolhido, que deveriam ser
decifradas com o objetivo de localizar um suposto “tesouro”, no caso do nosso jogo, o tesouro seriam as “imagens” transformadas
e impressas como código QR. Segundo Huizinga (2007:33) “Jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado
de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana”. O jogo constitui, portanto, uma ferramenta capaz de relacionar e contextualizar o conteúdo teórico da disciplina de Artes
Visuais abordado em sala de aula e proporcionar a interação dos estudantes com os trabalhos artísticos pesquisados, por meio
do smartphone, utilizando apenas um aplicativo leitor de QR Code. Desta forma o jogo proporciona uma forma de interatividade.
Dividi a turma em quatro grupos, a partir do artista pesquisado. O primeiro grupo escolheu o artista Vik Muniz, o segundo e
terceiro grupos escolheram o artista Eduardo Kobra e o quarto grupo escolheu a artista Lygia Clarck. As imagens pesquisadas
pelos estudantes foram transformadas em códigos QR através da ferramenta Code Generator. Em seguida, os códigos foram
impressos em papel A4, em formato pequeno e, a partir do conteúdo pesquisado, os estudantes elaboraram as “pistas” e as
espalharam no espaço da escola (restrito à parte externa do prédio) onde estão a quadra e a biblioteca.
A resolução de uma pista conduzia à seguinte, obedecendo a uma sequência predeterminada pelos grupos. Assim, o conteúdo
foi trabalhado com a participação efetiva dos estudantes e com a intenção de fazê-los apresentar os trabalhos dos artistas
contemporâneos de forma interativa, o que foi visualizado através da interação criada com a mistura entre o mundo virtual e o
mundo real. A tecnologia móvel foi incorporada através de interfaces que os estudantes manipulam com facilidade.
As propostas criadas pelos estudantes foram satisfatórias. Cada grupo pesquisou a bibliografia dos referidos artistas e desenvolveu uma narrativa de jogo, cada uma diferente da outra. O primeiro grupo criou uma dinâmica com o conteúdo pesquisado, utilizando as imagens impressas em QR; o segundo apresentou o jogo e desenvolveu uma interação com toda a bibliografia do artista
e por último, como “tesouro”, dispôs todas as imagens QR em um único lugar. O terceiro grupo apresentou o trabalho do artista
Eduardo Kobra por meio de um jogo em estilo RPG (role-playing game, ou em português “jogo de interpretação de personagem”)
intitulado “O Templo Místico”. Eles criaram um mapa, representando todo o espaço externo da escola, onde estão a quadra e a
biblioteca, a partir do qual o jogador escolhia por que ponto começar. A partir daí, o aluno, doravante denominado aluno A, o narrador, contava a história e indicava as pistas, para que fossem encontradas as seguintes “passagens” para as imagens do artista.
Figura 5. Mapa elaborado pelos estudantes do terceiro grupo.
Figura 6. Narrador lendo sobre o artista Kobra.

1098

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

O trabalho realizado consistiu em criar uma narrativa para apresentar o artista Kobra e em cada etapa ultrapassada a imagem
em QR code. Ao desenharem o mapa para o desenvolvimento do jogo, os estudantes pensaram o espaço externo à sala de aula,
como um produto de mobilidade, ou seja, promovendo neste pequeno espaço uma espécie de circulação cultural, envolvendo
a criatividade e interatividade com as imagens pesquisadas. Nesta direção, a ideia de aprendizagem ubíqua (SANTAELLA,
2010) proporcionou a interação dos estudantes com trabalhos artísticos contemporâneos, fora da sala de aula, integrando a
mobilidade e incorporando o ambiente, como suporte para o jogo desenvolvido.
Figura 7. Estudante utilizando o aplicativo leitor de QR Code.
Figura 8. Imagem decodificada pelo aplicativo.

O quarto grupo apresentou o jogo sobre a artista Lygia Clarck. Utilizaram o espaço da biblioteca e criaram também uma narrativa própria para apresentar os trabalhos da artista por meio de charadas, perguntas e respostas e indicações que levavam
o jogador para o próximo passo, sempre apresentando a artista e sua obra, toda impressa com o código QR, por meio de uma
narrativa criativa e envolvente.
Figura 9. código QR e imagem decifrada pelo aplicativo.

O conceito de interatividade, apresentado anteriormente, está relacionado com a importância da mobilidade para o desenvolvimento da ação. Neste caso o smartphone conectado à internet e utilizado em uma proposta educativa, pôde ser explorado
em suas potencialidades interativas e dialógicas, a fim de observar e descrever as relações que se estabelecem entre os participantes, ambiente, informação e lugar.
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
4.1. RESULTADOS QUANTO À APLICAÇÃO DA PROPOSTA
Retomando os objetivos dessa pesquisa, criar jogos interativos utilizando os códigos QR que armazenam imagens e links e
analisar o QR code como recurso interativo e quais as contribuições dessa mediação para o Ensino de Artes Visuais, observei
que os estudantes apresentaram bastante domínio com o uso da tecnologia móvel, o que garantiu o interesse deles durante
a pesquisa até a realização dos trabalhos. O smartphone possibilita aperfeiçoar as atividades propostas, pois os alunos vão
aprendendo à medida que se engajam na pesquisa das imagens, ao baixar os aplicativos leitores de QR Code, e interagindo
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com os colegas durante todo o processo de desenvolvimento dos jogos. O QR Code facilita o processo de armazenamento de
imagens e links e o smartphone na visualização e na aprendizagem móvel.
Para a análise dos jogos elaborados pelos educandos, são utilizados alguns critérios em relação a sua contribuição ao tema
proposto. Quanto à interatividade, os jogos apresentados garantiram a participação ativa na pesquisa em relação ao artista e
imagens, na criação das narrativas e na manipulação dos códigos QR. Isso permitiu que eles pudessem coordenar as ações do
jogo e do jogador de acordo com a necessidade de cada proposta.
Dentre os jogos apresentados pelos estudantes, destaca-se o trabalho do terceiro grupo intitulado “O Templo Místico”, sobre a
Arte Urbana do artista Eduardo Kobra, pois permitiu que o jogador pudesse interagir com as imagens e as “pistas”, para além
das aplicações virtuais, geradas a partir do código QR, mas também por meio da mobilidade proposta, ou seja, mobilidade de
pessoas, dos objetos (códigos QR), e informação.
A mobilidade proporcionada pelo jogo é fator importante no processo de espacialização lúdica, ou seja, que relaciona o brincar
com a aprendizagem e o desenvolvimento humano. No jogo há uma dimensão imaginária atribuída à narrativa, que envolve o
jogador desempenhar o papel de um personagem em um cenário fictício.
A dimensão informacional se estabelece entre jogo e público, por meio do QR Code e do smartphone conectado à internet. E a
dimensão física é percebida pelo deslocamento das pessoas durante as ações descritas pelo narrador.
Em relação à dificuldade cognitiva para a execução das ações propostas nos jogos, percebi que, de uma maneira geral, todos
souberam utilizar a simplicidade direcionada ao conteúdo dos trabalhos. Os jogos desenvolvidos utilizando o código QR requereram um esforço cognitivo dos estudantes para o desenvolvimento e leitura das propostas, porém de fácil domínio, pois
estão acostumados com o uso de aplicativos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse trabalho pretendeu-se analisar aspectos do QR code como recurso interativo, buscando também identificar a potencialidade do smartphone enquanto meio de formação escolar que se inter-relaciona com as Artes Visuais, verificando e analisando
quais as contribuições dessa mediação para o Ensino de Artes Visuais. Assim, a ação pedagógica consistiu na criação de
jogos e narrativas, com o objetivo de localizar “imagens” transformadas e impressas como código QR. Quanto aos objetivos
específicos desta proposta, foram elencados três pontos de análise. Em primeiro lugar, destacaram-se os aspectos positivos/
negativos do uso do QR Code como ferramenta interativa e de mobilidade, em diálogo com o ensino de Artes Visuais. O aspecto
positivo percebido foi a aproximação com os estudantes, ao integrar nas aulas um recurso que desperta o seu interesse, mas
é visto pela escola como um objeto “proibido”.
A realização dessa pesquisa possibilitou uma reflexão sobre a multiplicidade de atitudes e procedimentos que envolvem o
processo educativo na atualidade. A percepção que pretendi extrair do assunto se concentra sobre os objetos da pesquisa, ou
seja, o Quick Response Code (QR code) e o smartphone como recursos didáticos para o Ensino de Artes Visuais. E também se
concentra nos desafios enquanto professora, diante desse contexto, pois a maioria dos jovens utiliza o smartphone em sala
de aula, com ou sem a autorização dos professores. Nossos estudantes estão cada vez mais inseridos nesse processo de
acessibilidade às tecnologias.
Vivenciando o cotidiano da escola, observo que muitas vezes a integração e utilização de tecnologias para a educação vêm
em desencontro com o momento atual. Nos espaços em que a pesquisadora circulou, a maioria dos gestores compreende a
inclusão das TICs como apenas a aquisição de computadores e acesso à internet em salas específicas em que os estudantes
vão interagir com softwares estáticos.
A tecnologia móvel pode ser incorporada de maneira natural às atividades educativas. É uma tecnologia acessível, repleta de
recursos interativos e audiovisuais, de modo que é necessário abordar propostas capazes de integrar o dispositivo para a mediação de conhecimento. Integrando a tecnologia móvel digital e criando os desafios, promove-se a mediação do conhecimento, o que tornou esta aprendizagem significativa para mim, enquanto docente, pois aproveitei o domínio dos estudantes quanto
ao manuseio e utilização de aplicativos, e direcionei o interesse e a motivação para o conteúdo abordado em sala de aula.
Na pesquisa realizada, observou-se que, por meio do smartphones, os estudantes aprendem à medida que se engajam na
pesquisa, seja na busca pelas informações sobre os artistas e as imagens, ao baixar os aplicativos leitores de QR Code, seja
interagindo com os colegas durante todo o processo de elaboração dos jogos.
Atualmente, as imagens e o conhecimento nos chegam via Tecnologias da Informação e Comunicação. E a Cultura Visual intervém nesse processo de compreensão na contemporaneidade. As imagens afetam e constroem nossas percepções, e o estudo
sobre a Cultura Visual nos faz tomar consciência através das experiências visuais.
A escola tem o papel de oportunizar o acesso a tecnologias contemporâneas em diálogo com as disciplinas, e os professores
podem problematizar sobre a “proibição” do uso de tecnologias móveis em sala de aula, apresentando propostas educativas
que explorem a incorporação destes recursos em atividades educativas que levem à ruptura das fronteiras do conhecimento
tradicional, através da tecnologia das mídias.
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RESUMO
Neste artigo compartilho reflexões iniciais acerca de uma experiência de trânsito entre pesquisa e docência em que a trajetória
biográfica é o elemento chave. Este projeto que está em curso há alguns anos, teve início quando passei a ministrar as disciplinas de pesquisa em ensino de arte na modalidade a distância e trabalho de conclusão de curso na modalidade presencial na
Faculdade de Artes Visuais (UFG), Brasil e ainda quando realizava o doutorado cujo foco se centrava nos relatos biográficos de
estudantes brasileiros em Barcelona. Além de partilhar o modo como a perspectiva narrativa de investigação alcançou a sala
de aula tornando a ‘experiência biográfica’ o elemento essencial para a construção do projeto de TCC, também narro o caminho
que me fez chegar até a perspectiva narrativa destacando minha trajetória profissional e os contextos de aprendizagem em
que fui transitando.
Palavras-chave: Pesquisa narrativa, experiência biográfica, ensino de artes visuais.
RESUMEN
En este artículo comparto reflexiones iniciales acerca de una experiencia de tránsito entre investigación y docencia en que la
trayectoria biográfica es el elemento clave. Este proyecto que está en curso a algunos años tuvo inicio cuando pasé a ministrar
las asignaturas de investigación en enseñanza de arte en la modalidad a distancia y trabajo de conclusión de curso en la modalidad presencial de la Facultad de Artes Visuales (UFG), Brasil y aún cuando realizaba mis estudios de doctorado cuyo el foco se
centraba en los relatos biográficos de estudiantes brasileños en Barcelona. Además de compartir el modo como la perspectiva
narrativa de investigación alcanzó el aula haciendo la ‘experiencia biográfica’ el elemento esencial para la construcción del
proyecto de TCC, también narro el camino que me hizo llegar hasta la perspectiva narrativa destacando mi trayectoria profesional y en los contextos de aprendizaje en el que fui transitando.
Palabras clave: Investigación narrativa, experiencia biográfica, enseñanza en artes visuales.

Quem de nós nunca contou ou escutou alguma história? Narramos fatos expondo nossos sentimentos, reativando memórias, reinterpretando momentos do nosso passado e aprendendo com nossas experiências. Vivemos através e a partir das
histórias e muitas vezes as utilizamos para fazermo-nos compreendidos pelos outros, mas também para compreendermos a
nós mesmos (Gergen, 2007). Neste caso, “não só contamos nossas vidas como histórias, [como] também existe um sentido
significativo no qual nossas relações com os outros se vivem de forma narrativa” (Gergen, 2007:154), já que contar, narrar,
é também uma dimensão essencial da comunicação humana (Wittizorecki, et al, 2006). Para Gergen (2007:153) “nuestros
primeros relatos organizados acerca de la acción humana” se dão através dos contos de fadas, contos populares e ainda das
histórias familiares. Passamos a construir e a viver através dos relatos que contamos e, por isso, podemos dizer que “vivemos
[nossas] vidas relatadas” (Connelly & Clandinin, 2008:11).
A história que vou contar neste artigo nasce do cruzamento entre as práticas da pesquisa e da docência. Em 2010, mergulhada
nas leituras que envolviam minha pesquisa de doutorado, fui convidada a escrever o material da disciplina de “Pesquisa em
Ensino de Arte” para o curso de licenciatura em artes visuais na modalidade a distância, do qual eu também fazia parte como
docente. Naquela época, implicada em compreender o método narrativo-biográfico de investigação, e também provocada em
saber o que mudava no modo de investigar quando adotamos a perspectiva narrativa de investigação, me juntei ao professor
Fernando Hernandez para escrever o material da disciplina.
Enquanto escrevíamos, eu também já vislumbrava como o conteúdo da disciplina poderia ser organizado dentro da plataforma
moodle e consequentemente apresentado aos estudantes. Nem sempre os autores dos módulos da EaD são os professores
da disciplina. Com isso, me parecia um desafio poder organizar um conteúdo e mais tarde estudá-lo com os estudantes. Esta
experiência acabou aproximando a pesquisa da minha prática docente, fazendo com que um método de pesquisa alcançasse
a sala de aula, onde o foco recaia sobre a trajetória biográfica dos estudantes.
Para este artigo compartilharei reflexões iniciais desta experiência de trânsito entre pesquisa e docência, apontando os desafios em trabalhar em sala de aula com aquilo que Bruner (1986) chamou de ‘modo de conhecer e pensar narrativo’. A seguir,
situarei o contexto de quando e como se dá minha aproximação a perspectiva narrativa de investigação apresentando os
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contextos e espaços em que fui transitando desde que iniciei a Faculdade de Artes Visuais na Universidade Federal de Santa
Maria (RS). É importante mencionar que espaço neste trabalho, não é compreendido somente como o conjunto das dimensões
físicas, mas também como as “múltiplas ocupações que movimentam/ re-situam nossas referências, afiliações e identidades”
(Nóvoa, 2003:79).
1. UMA TRAJETÓRIA E SEUS MÚLTIPLOS CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM
Quando eu era mais jovem, um dos meus sonhos era conhecer outros países. Além da minha irmã, ninguém da minha família
havia estudado em uma universidade. Naquela época, por volta dos anos 90, imaginei que frequentar uma universidade era
uma oportunidade para poucos. Como eu vinha de uma família humilde, me permiti sonhar, como se isso nunca pudesse
tornar-se realidade. Da minha cidade natal, interior do estado do Rio Grande do Sul, fui viver em Santa Maria, para cursar o
Ensino Médio. Foi nesta cidade que realizei meus estudos de graduação. Entrei na universidade em 1998 e, como curso, escolhi
Desenho e Plástica.
Ao me matricular na universidade com 17 anos, comecei a viver e experimentar os processos artísticos de outro modo, já que
meu contato com a arte se restringia às aulas da escola. O primeiro ano do curso, estava dividido em fundamentos da arte I e
II. Eram disciplinas básicas como desenho de criação, estudos de cor, que encaminhavam os alunos para suas especialidades.
O segundo ano cada aluno optava por um atelier, tendo este como seu trabalho principal; as demais disciplinas eram apoios.
O aluno se dedicava a seu atelier principal durante 2 ou 3 anos e durante o último desenvolvia seu trabalho final de graduação.
Como atelier, escolhi o de estamparia têxtil. Foi lá que desenvolvi meu trabalho durante o curso de bacharelado.
Com o passar dos anos percebi que o sentido da “minha” arte era o ensino. Depois de experienciar um estágio na empresa
Portobello shop fui convidada a ministrar classes de arte no município de Restinga Seca, localizado a poucas horas de Santa
Maria. No entanto, eu não possuía formação para lecionar. Em 2002, me matriculei no curso de licenciatura em artes visuais.
Naquela época, o processo para ingressar no curso era uma seleção interna que consistia na apresentação de um portfólio profissional e uma entrevista que se centrava na seguinte questão: porque o curso de licenciatura em artes visuais? Aos poucos
fui me aproximando do contexto escolar, participando de projetos educativos e experienciando as práticas artísticas-pedagógicas dentro e fora da escola. Graduei-me no bacharelado e também na licenciatura.
Em 2004, vivi uma nova e grande mudança na vida pessoal e profissional. Mudei-me para Goiânia para cursar o mestrado em
Cultura Visual na Universidade Federal de Goiás. Naquela época, este campo de estudo era pouco reconhecido pelas “disciplinas
tradicionais” como afirma Martins (2008:32), e por isso, vivia uma “condição de vulnerabilidade”. Para o autor a falta de reconhecimento pode ser justificado pela “pouca familiaridade com seus fundamentos epistemológicos e metodológicos […]” (2008:32).
Foi quando comecei a trabalhar com os Estudos da cultura visual, que passei a considerar as imagens como fonte de conhecimento e como artefatos culturais que nos ajudam a pensar sobre o mundo e sobre nós mesmos. A partir daí, a imagem
tornou-se central em minhas discussões acadêmicas e a cultura visual, um campo do qual eu podia me apoiar cotidianamente
compreendendo principalmente a “relevância que as representações visuais e as práticas culturais têm dado ao ‘olhar’ em
termos das construções de sentido e das subjetividades no mundo contemporâneo” (Hernández, 2007:27).
Mesmo compreendendo que os estudos da cultura visual não excluem as artes, mas constituem um campo de estudos “recente em torno da construção do visual [também] nas artes, na mídia e na vida cotidiana” (Dikovitskaya, 2005:35) porque conforme
Martins “atravessa fronteiras de diferentes áreas do conhecimento para criar novos espaços de aprendizagem e campos de
saber” (Martins, 2005:140), foi em diálogo com este campo que passei a revisar minhas miradas sobre a arte mas, ao mesmo
tempo, a me distanciar dela quando adotei a cultura visual como perspectiva critica.
A investigação que desenvolvi no mestrado estava em sintonia com os princípios deste campo, que “significa considerar
que as representações visuais são portadoras e mediadoras de posições discursivas que contribuem a pensar o mundo…”,
que nos ajudam a “pensar como sujeitos…” e a compreender que tais representações “fixam a realidade de como mirar e ser
mirado” (Hernández, 2005:38). A pesquisa teve como objetivo analisar a compreensão de alunos de duas escolas públicas de
Goiânia sobre o modo como estes percebiam, representavam e imaginavam seus espaços escolares. Solicitei aos alunos que
representassem seus espaços através do desenho. Em um primeiro momento, eles desenharam suas escolas reais e mais
tarde representaram, também através do desenho os espaços escolares imaginados. Trabalhar com a perspectiva da cultura
visual trazia não só implicações conceituais, mas também metodológicas, porque colocava em relação alunos, espaço escolar e desenhos, permitindo assim explorar “a relação entre as representações visuais e a construção de posições subjetivas”
(Hernández, 2005:38).
Durante minha defesa expus ao tribunal que assim como os Estudos da cultura visual, eu não buscava compreender os desenhos
como signos ou como códigos a ser decifrados, mas como modos de pensamento construídos a partir de sintonias e interpretações que surgem através das experiências cotidianas. Meu interesse na pesquisa era compreender o significado dos desenhos
aproximando da cultura de quem os havia produzido, estabelecendo relações a partir de posições críticas e subjetivas.
Posso afirmar que foram os estudos da cultura visual que ampliaram o meu campo de atuação no ensino de arte, permitindo
não só questionar, mas principalmente revisar certas “hierarquizações que dominaram as práticas visuais e se estabeleceram
de modo hegemônico durante o [principalmente] no século XX” (Martins, 2008:33).
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Quando iniciei o doutorado na Universidade de Barcelona, o tema da tese ainda era bastante incipiente. Cheguei a Barcelona
com a ideia de trabalhar com histórias de vida a partir da ideia dos deslocamentos geográficos. Inicialmente meu foco centrava-se numa pesquisa exclusivamente autobiográfica. Naquele momento ainda me sentia bastante influenciada pela pesquisa
desenvolvida durante a realização do meu mestrado. Hoje com um olhar mais crítico sobre a investigação desenvolvida, percebi que pouco contei sobre minha relação com os espaços escolares vividos na infância e nem mesmo meus deslocamentos
entre cidades e estados brasileiros. Ao relê-la, senti a necessidade de retomar certas questões: uma delas centrava-se nas
aprendizagens que cada espaço teria me oportunizado, seus limites e de alguma maneira as subjetividades que se produziram
nos e pelos espaços. Outra questão referia-se a perceber as mudanças durante estes deslocamentos geográficos a partir de
novos marcos epistemológicos. Mas estas inquietações surgiram depois que tive a oportunidade de estar em Barcelona durante 2 meses para cursar algumas disciplinas do doutorado. Naquela época, em 2005, era estudante de mestrado. A investigação
ainda não estava concluída, mas naquela ocasião não era consciente da necessidade ou da importância de expor meus trânsitos e minha relação com o tema da pesquisa, neste caso, com o espaço escolar.
Carreguei comigo todas estas inquietações em minha ‘bagagem’ para Barcelona e aos poucos vivendo e experimentando a
situação como estudante internacional nas suas mais diversas situações, seja em busca de trabalho, de apartamento para
compartilhar, na relação com a instituição universitária ou ainda no encontro com os idiomas - passei não só a acreditar na
importância de discutir “a experiência de ser um estudante internacional” (Prescott & Hellstén, 2007:75), mas principalmente
saber o que outros estudantes contavam sobre suas experiências como estudantes em Barcelona.
Desenvolvida no departamento de Pedagogias Culturais, minha pesquisa de doutorado teve como foco a seguinte questão:
Como é constituído o sentido de ser estudante de doutorado, brasileiro, em Barcelona? Nesta investigação me propus, primeiro
a conhecer, para então compreender o que diziam nove estudantes sobre suas experiências como estudantes na universidade
em Barcelona. Em um primeiro momento, ao entrevistá-los, meu objetivo foi conhecer a história de cada um, e assim compreender o que tais relatos ‘diziam’ sobre a experiência de ser estudante em Barcelona. Além das entrevistas, os sujeitos também
compartilharam imagens e músicas que, conforme eles, também representavam suas experiências na cidade. Como estratégia
narrativa de investigação a tese, foi organizada através de 7 cartas. Os destinatários de cada uma delas; o tribunal da tese de
doutorado, minhas amigas, Meeri Hellstén, os colaboradores da pesquisa, os futuros estudantes internacionais e o diretor da
tese de doutorado; foram escolhidos como destinatários porque, durante os anos, construíram e mantiveram um diálogo e um
interesse a respeito do que eu vinha investigando.
É importante destacar que não foi por acaso que decidi realizar meu doutorado na Universidade de Barcelona, mais especificamente no programa de pós-graduação em “Arte e Educação”. Em minha mala, além das expectativas de poder viver na cidade,
carregava informações, leituras e o desejo de aprender em outro espaço acadêmico. Viver e estudar em outro país sempre foi
um sonho. Desde minha época da graduação, as referências com as quais trabalhava e também me identificava vinham do
programa que escolhi para realizar este doutorado.
Foi em 2005, mesmo que brevemente, que não só me aproximei das temáticas que se trabalhava neste departamento, e
que certamente iam além das temáticas que envolviam a “cultura visual”, mas principalmente que pude vislumbrar como “se
plantean algumas maneiras de afrontar uma investigação”, para neste caso “levar a cabo a construção de um relato em que
o investigador da conta de maneira reflexiva [também] da memória de um aspecto de sua história vital” (Hernandez & Rifá,
2011:7). Estas maneiras de “afrontar” uma investigação tinham a ver, no meu ponto de vista, com o posicionamento que o
“estudante-investigador” adotava: o construcionismo e a pesquisa narrativa, os quais, relacionados, permitem ou exigem que
o investigador revise uma série de conceitos e posturas moldadas desde “uma verdade impessoal, desapaixonada e abstrata
geradas por práticas de investigação revestidas de um discurso acadêmico excludente” (Hernandez & Rifá, 2011:27).
O posicionamento, ou “tallante construccionista” (Iñiguez, 2003), pensa o conhecimento como aquele que é construído socialmente e por isso coletivamente, onde “as práticas cotidianas fabricam nosso saber e nossa concepção de mundo e de nós
mesmos” (Iñiguez, 2003:4). Um dos esforços do construcionismo, conforme Gergen (2007:153), é dar conta “da ação humana
em termos de processos relacionais”. Para isso, precisamos nos mover para além da imagem do “indivíduo singular e centrado”
defendido pela modernidade e assumir o “eu” “não como uma estrutura cognitiva privada e pessoal senão como um discurso
acerca do eu, [e a partir] do desempenho das linguagens disponíveis na esfera pública” (Gergen, 2007:153). Já que a ação de
“contar/narrar” é predominante em nossas vidas, podemos afirmar que “não só contamos nossas vidas como histórias, também existe um sentido significativo no qual nossas relações com os outros se vivem de forma narrativa”. Gergen (2007:153)
propõe pensar o “eu como narração”. Se vivemos vidas relatadas, como bem explicam Connelly & Clandinin (2008:11), a narrativa, como “uma condição ontológica de nuestra vida social” (Porres, 2012:46), é também um modo – ou o principal deles,
dentro do contexto do Departamento de Pedagogias Culturais – de se conhecer, compreender e organizar o vivido em uma
investigação.
Costumo dizer que fui tornando-me (conscientemente) narrativa através da contribuição dos autores canadenses Connelly e
Clandinin. Até então, não “imaginava” que a experiência, poderia ser “objeto” de uma investigação. Contreras e Perez de Lara
(2010:16) explicam que a experiência era “identificada com sensações, pulsões, paixões, ingenuidade, intuição, credulidade
superficial empirismo, com quedarse parado no concreto e, portanto, com ausência de razão, isso é, abstrato”, e por isso “o
conhecimento avançava contra a experiência”. Considerada “perigosa” porque não atendia aos pressupostos da objetividade,
a experiência “era o que devia ser superado” (Contreras & Perez de Lara, 2010:16). Mas foi ao ler o texto chamado “Relatos de
experiencia e investigación narrativa” (Connelly & Clandinin, 2008) que passei a considerar “a experiencia, o particular, temporal, subjetivo e variável das vivencias humanas, como algo por conhecer, para além do abstrato e universal”, para então assumir
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que poderia “ter acesso ao conhecimento” (Contreras & Pérez de Lara, 2010:61), em minha tese doutoral, a partir dos relatos
biográficos dos estudantes brasileiros.
2. A SALA DE AULA COMO ESPAÇO PARA ESTUDAR AS TRAJETÓRIAS BIOGRÁFICAS
Foi na década de 80 que passamos a acompanhar o que alguns autores chamam de ‘giro hermenêutico-narrativo’ (Bolívar,
Domingo & Fernández, 2001). Tal giro nasce da insatisfação para com o tipo de saber que vinha sendo produzido nas ciências
sociais e da necessidade de se repensar outros modos de produzir e representar o conhecimento na pesquisa acadêmica.
Desta maneira, os fenômenos sociais passaram a ser entendidos e estudados como “textos, cujo valor e significado vem dado
pela auto-interpretacão hermenêutica que da mesma forma dão os agentes”, tornando assim o significado destes mesmos
“agentes” o foco central na pesquisa social (Bolívar, Domingo & Fernández, 2001:59).
Este significativo processo de mudança que o campo das ciências sociais passa a experimentar com a queda do positivismo e
consequentemente com o questionamento dos modos que unificavam o pensamento e a noção de realidade em uma investigação, rompe “decididamente com uma concepção de racionalidade instrumental” (Bolívar, Domingo & Fernández, 2001:59) que,
conforme Hernández & Rifá (2011:28), se torna insuficiente “na hora de captar as experiências de vida dos seres humanos”.
Analisada anteriormente desde “variáveis discretas ou estabelecendo indicadores de eficácia” (Bolívar, Domingo & Fernández,
2001:59), a experiência humana passa a ser “narrada e corporeizada como fonte de saber e conhecimento”, criando com isso
um “entorno” bastante receptivo para a entrada em cena da pesquisa narrativa (Larraín, 2009).
Pesquisar desde uma perspectiva narrativa significa então considerar a experiência humana como objeto de estudo, podendo
o conceito de narrativa ser tanto o modo de organizar o narrado, o vivido em uma investigação, como também “uma forma de
caracterizar os fenômenos da experiência humana […]” (Connelly & Clandinin, 2008:12).
Frente a necessidade de repensar a formação docente o conceito de narrativa também tem sido amplamente explorado como
estratégia, por exemplo, para resgatar “os posicionamentos biográficos dos futuros docentes” (Hernández, 2011, p. 20). Este
mesmo autor defende que situar a formação docente desde perspectivas que levem em consideração a “experiência pessoal”
do futuro docente “pode ter um valor de formação baseado na autoconsciência e na reconstrução narrativa da própria experiência” (Hernández, 2011:21).
Foi a partir desta ideia, a de que os estudantes pudessem experimentar aquilo que Bruner (1986) nomeia como ‘modo de conhecer e pensar narrativo’ que o material da disciplina de “Pesquisa em Ensino de Arte” foi elaborado. Jerome Bruner (1986),
fala em dois modos de pensamento: o paradigmático, igualmente conhecido como lógico-científico, e o narrativo. Conforme
ele, mesmo que estes dois modos de conhecer e pensar o conhecimento sejam complementares, são ainda irredutíveis, porque
nos permitem compreender e construir a realidade desde distintos princípios e critérios. O paradigmático caracteriza-se por
“um modo de argumentar lógico ou hipotético-deductivo” (Bolívar, Domingo & Fernández, 2001:104), porque não depende do
contexto que está sendo observado. Além disso, afirma Bruner, tal modo de pensamento “[…] faz uso de procedimentos para
assegurar uma referência verificável e para testar uma verdade empírica” (Bruner, 1986:13). O modo de conhecer e pensar narrativo parte do princípio de que “as ações humanas são únicas e não replicáveis […]” (Bolívar, Domingo & Fernández, 2001:104),
e, por isso, não pode ser reduzido ou compreendido através de categorias generalizáveis. Por ser particular, concreto e temporal, dá espaço aos sentimentos e tem como objetivo a compreensão da experiência humana. Tal método, como explica Bruner
(1986:13), permite que as ações humanas sejam analisadas com base em suas vicissitudes e consequências que marcam seu
curso.
O objetivo central da disciplina era que estes estudantes, neste caso, a primeira turma ofertada pela modalidade a distância,
pudessem não só discutir e problematizar sobre as questões que envolvem a prática da pesquisa, mas principalmente “se apropriar do texto de maneira que a leitura e por sua vez a escrita provocassem o exercício de pensar a si mesmos, sua trajetória
no curso e as relações construídas entre a questão do ser, do saber e do aprender” (Ucker, 2012:257).
A disciplina de pesquisa passou a ser então o campo onde eles investigariam a própria experiência. Ao entrar na plataforma
digital onde a disciplina acontecia, eles já eram desafiados a pensar na seguinte pergunta: Você já imaginou investigar sua própria experiência? Uma das atividades permitiu que os alunos revisitassem sua trajetória no curso. Criamos para cada aluno um
diário de bordo online e durante 1 mês eles puderam compartilhar com o grupo de colegas suas experiências e aprendizagens.
Além de reconstruírem narrativamente a experiência como sujeitos no mundo e a trajetória como estudantes do curso, um dos
capítulos do TCC estava destinado a apresentação desta trajetória biográfica e acadêmica construída por eles nesta disciplina.
Depois da experiência de escrever um material para a EaD e ministrar esta disciplina, tive a oportunidade de reofertá-la para
outros dois grupos de estudantes da licenciatura em artes visuais a distância. Foi através desta reconstrução narrativa que algumas dificuldades enfrentadas pelos estudantes durante a realização do curso foram reforçadas, permitindo assim que ações
futuras fossem pensadas para solucionar problemas mencionados pelos estudantes. Um dos desafios apontados e recorrentes nos diários de bordo online por exemplo, diz respeito a dificuldade do uso da tecnologia e acesso a internet. Após o compartilhamento destes relatos, tratamos de discutir a importância das disciplinas do eixo introdutório que tratam dos fundamentos
da EaD que além de orientarem o estudante sobre o acesso ao ambiente virtual, permite que ele possa planejar e organizar
seu tempo pedagógico. Para Bruner (1990:113) os seres humanos narrativizam suas experiências no mundo porque o “EU”, tal
como explica Polkinghorne, “não é uma coisa estática ou uma substância, senão uma configuração de acontecimentos pessoCULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN
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ais em uma unidade histórica, que incluem não só o que uma pessoa tem sido, mas também previsões do que um pode ser” (in
Bruner, 1990:114). Ao narrarmos a nós mesmos, estabelecemos conexões entre os eventos de nossa vida (Gergen, 2007). Ao
avaliarem a experiência no curso, os estudantes apontam algumas alternativas para as dificuldades encontradas e vislumbram
futuras ações para quando estiverem atuando na escola. Aparatos tecnológicos, que antes não faziam parte do repertório de
experiências escolares, passam a ser instrumentos potentes para trabalhar a arte na escola. Hernández argumenta que mesmo
que o ponto de partida seja o presente não podemos “evitar reconstruir um passado que mira até o presente e ao futuro”. Este
diálogo traçado pelos alunos “entre momentos temporais nas experiências do sujeito que (se) narra é [e foi] fundamental em
um relato autobiográfico escrito dentro do marco de uma investigação” (Hernández, 2011:11).
Em 2014, assumi o desafio de ministrar a disciplina de TCC na modalidade presencial. Desde então tenho apostado também no
‘elemento biográfico’ como estratégia inicial para a construção do trabalho de conclusão de curso. Inicialmente os alunos são
levados a compartilhar suas inquietações sobre fenômenos ou situações vividas durante alguma etapa da sua vida em relação
ao ensino de arte e cultura visual. Neste último semestre, sugeri aos estudantes que trouxessem artefatos biográficos que
representassem a relação deles com tal inquietação. Durante algumas semanas, iniciamos nossos encontros compartilhando
tais artefatos no chão da sala. Os alunos pareciam tímidos e também desconfiados, afinal de contas ‘narrar a si mesmo’ ainda
é percebido como uma prática autoindulgente (Sparkes, 2012). Paralelamente a esta dinâmica discutimos sobre o paradigma
da ciência moderna e pós-moderna através das contribuições de Boaventura de Sousa Santos, que discorre sobre a transição
epistemológica de um paradigma dominante a um emergente ou ainda de um conhecimento-regulação ao conhecimento-emancipação. A partir da ideia de que “todo conhecimento é autoconhecimento” (Santos, 2009:81) e que a investigação pedagógica “é sempre uma forma de autoinvestigação” (Contreras & Lara Ferre, 2010:48) é que avançamos na dinâmica da disciplina.
Depois de compartilharmos nossos artefatos (imagens e objetos) e encaminharmos o tema do TCC (sempre em diálogo com
os orientadores), nosso próximo passo foi revisitar as disciplinas cursadas e pensar como elas podem contribuir ao trabalho
de conclusão de curso. Posso afirmar que este tem sido um dos pontos críticos do processo de construção do TCC. Os alunos
têm demonstrado dificuldade em vincular o conhecimento que está sendo produzido para o trabalho de final de graduação
ao conhecimento elaborado nas disciplinas. Um dos desafios que esta pesquisa propõe, é elaborar reflexões conjuntas entre
professores e alunos sobre como construir o saber da pesquisa a partir da trajetória biográfica dos estudantes e das disciplinas
cursadas.
Esta experiência que tratei de relatar brevemente neste artigo, refere-se ao entre-cruzamento da pesquisa com a docência,
duas posições que têm se enfrentando constantemente. Um próximo passo, é analisar como a experiência biográfica tem sido
representada nos trabalhos de conclusão de curso. Até o momento, as evidências aqui apresentadas fazem parte das minhas
observações, ora como docente, isso quer dizer desde minha “visão do educativo, colocando a investigação em jogo (em jogo
com nós mesmos, com nossas ideias, aspirações, formas de entender e fazer” e como pesquisadora, “na aspiração de nos
abrirmos a novas experiências e compreensões do que supõe ser a educação, e no desejo de entender algo que não entendemos [ainda]” (Contreras & Lara Ferre, 2010:48).
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RESUMEN
El Diseño como campo de conocimiento y disciplina académica, desde su origen histórico como práctica productiva inserta en el desarrollo de las sociedades industriales, ha permanecido principalmente vinculado a un conjunto de habilidades y
respuestas tecnócratas para dar solución a necesidades de orden económico y funcional; más que a problemáticas donde
se despliega su potencia política contenida como procesos de significación, mediación y reconciliación simbólica dentro del
espacio colectivo. Dichos procesos que envuelven las prácticas de diseño, son parte determinante en las formas de consumo
visual y la creación de dispositivos que producen normatividad dentro de los esquemas de formación social a nivel estructural,
que por tanto, contribuyen a la orientación ideológica de los sujetos. Es así, que la transición del paradigma científico moderno
positivista hacia la apuesta por el estudio de fenómenos dentro de sistemas complejos, ha abierto horizontes de investigación
interdisciplinares que cuestionan las implicaciones de estos haceres en el diseño, aparentemente sobreestetizados y con una
excesiva presencia tecnológica, develando desde las humanidades, operaciones políticas e ideológicas que en distintos niveles
articulan los procesos productivos de los diseñadores contemporáneos, así como los diferentes discursos que determinan sus
posiciones como actores políticos.
Palabras clave: Diseño, Mediación, Dispositivos Políticos, Ideología, Transformación Social.
1. INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD DE UN CAMBIO PARADIGMÁTICO EN EL DISEÑO
Entender el diseño como un proceso de comunicación donde convergen múltiples elementos como universo de signos que articulan el sentido de tiempo y espacio para una sociedad específica, obedece a un cambio de paradigma contemporáneo que va
más allá de la superación de una perspectiva academica exclusivamente tecnócrata, modelo distintivo del paradigma científico
moderno –positivista heredado del siglo XX y puesto en crisis por la apertura de horizontes de investigación con enfoques de
análisis a problemas ya no como elementos aislados, sino situándolos como fenómenos dentro de sistemas complejos.
A partir de los años setenta, el paradigma epistemológico sufrió una transformación importante en la cual la idea de progreso
basada en la intervención técnica y la modificación del entorno como recurso testimonial de la presencia humana en la historia,
vislumbró un cambio hacia otro en el que una sociedad que fuera capaz de utilizar sus habilidades para preservar el medio
sobre el cual se desarrolla. De tal discurso, las diferentes disciplinas académicas fueron comprendiendo en los años siguientes
que, para lograr dicha tarea, la inclusión y la interacción con otras áreas de conocimiento era la mejor manera de obtener una
perspectiva integral a sus cuestionamientos y con ello renovar sus líneas de investigación. Dicha transción explica grosso
modo el auge actual de los estudios inter, multi y transdiciplinares en el campo científico, y más recientemente, el traslado de
dichas preocupaciones hacia los ámbitos del diseño.
Por otro lado, el interés por estudiar las dimensiones político sociales que despliegan los dispositivos de diseño, ha nacido
también como consecuencia del hiperacelerado flujo tecnológico y ritmo de producción propio de las sociedades postindustriales, que modificaron profundamente las formas de recepción e interacción de los sujetos con los productos que los diseñadores arrojan al mundo; los cuales cobran cada vez mayor importancia en el desarrollo de la vida cotidiana, así como también
en los procesos de producción material y los escenarios de inserción laboral para los propios profesionales.
Lo anterior significa, que la necesidad de un cambio paradigmático en la epistemología del diseño se debe no únicamente a
factores externos a la disciplina, sino tambien a una necesidad desde el interior del campo para redistribuir los roles asignados
en la división de trabajo1. En palabras de Rispoli, investigador enfocado en las implicaciones políticas del diseño, tal redistribución ha de definirse como: “el abandono de una perspectiva racionalista y tecnicista, el reconocimiento del diseño como
actividad compleja y densa de implicaciones sociales y políticas, y por lo tanto, la necesidad de que el diseñador fuese un
“profesional reflexivo” en lugar que un simple técnico. (Rispoli, 2015:33)
Ésta acción, orientada hacia la búsqueda de una construcción teórica con una fuerte carga humanista2, implica la principal
exigencia que la evolución del diseño como disciplina académica se ha planteado durante los últimos años, debido a que a
través de la experiencia visual, la mediación material y la determinación espacial que su trabajo produce (imágenes, artefactos
y espacios de diseño), los integrantes de una colectividad mantienen constantes procesos de codificación y decodificación de

1. Véase Ranciere, J. (2000) La división de lo sensible. Estética y política.
2. Siguiendo la línea en el trabajo de Victor Papanek (1971). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change.
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lenguajes, en los cuales se despliegan signos y símbolos que sirven para mediar las relaciones entre su carácter de individuos
subjetivos y la percepción colectiva de “la realidad”.
Esta visión y representación del mundo desde las diferentes ramificaciones del diseño que se expresan a través de las formas
y objetos que una sociedad produce, encajaría perfectamente como una analogía o metáfora3 que designa conceptualizaciones
en los distintos niveles de cognición en los sujetos, y que en última instancia, tiene por finalidad normalizar su comportamiento
al hacerles partícipes del proyecto político sobre el cual se sostiene la formación social a nivel de la macroestructura; siendo
que con la aparición de entidades abstractas dentro de la cotidianeidad se invisibilizan las estructuras de poder y las relaciones
de clase donde se cimentan, constituyendo un complejo aparato que es reflejo de su propia tradición, utilizando el concepto
de Hans - George Gadamer4.
Así entonces, puede entenderse que: “El objeto no sólo es materia tangible o una forma más de manifestación física de la
cultura; el diseño es también una creencia: un modo de vinculación intangible entre los miembros de una comunidad, entre sus
deseos, su pasado y sus proyectos comunes” (Martín Juez, 2002:15). Por lo cual, resultaría pertinente apuntar también que el
diseño estaría cumpliendo un papel importante en la conformación de lo que Gramsci llamaba la “fe activa”, concepto que el
teórico italiano utilizó para describir la dimensión práctica de la ideología, misma que podría situarse concretamente entre los
grados ideológicos identificados como el sentido común y el folklore, lugares desde donde a su vez se estaría reproduciendo
otro de mayor grado en el pensamiento como: la filosofía. (Simón, 2001: 108 -111)
Por otra parte, las aproximaciones hechas por Edgar Morin (2004) en la epistemología de la complejidad, revelan también una
condición dialógica existente entre los procesos de producción material y la construcción de las sociedades; fenómeno en cual
se identifica una complementariedad de interacciones a manera de bucle, donde la materialidad tiene el papel de hacer visible
al mundo lo invisible del sujeto; para posteriormente, una vez que el sujeto tiene imágenes y objetos que le sirven de referencia
concreta se refuerza el sistema de creencias de su particular bloque histórico, para finalmente comprenderlo y transformarlo
al producir nuevas materialidades.
Lo anterior estaría describiendo, un proceso de semiósis que en propias palabras del autor se expresa de la siguiente manera:
“El producto es al mismo tiempo el productor; lo que supone una ruptura total con nuestra lógica de las máquinas artificiales,
en la que las máquinas producen productos que les son exteriores. Ver nuestra sociedad a imagen de esa máquinas es olvidar
que esas máquinas artificiales están en el interior de una sociedad que se autoproduce ella misma.” (Morin, 2004)
Así entonces, los signos visuales y artefactos materiales, producto del trabajo de los diseñadores, no estarían ocupando el rol
de simples representaciones del mundo sino también serían generadores del mismo, posicionándose como una construcción
colectiva dentro de los espacios de producción estética desde donde se ejerce una especie de metapolítica (recuperando el
concepto previsto en términos de los llamados biopoderes5) y constituyendo espacios de dominación donde el sometimiento ya
no sería ejecutado necesariamente por medio de aparatos de control sino desde niveles disciplinares que estructuran y regulan
la singularidad del sujeto desde su propia formación.
2. PROBLEMATIZACIONES. DE LA CREACIÓN DE DISPOSITIVOS A LA MEDIACIÓN DE PROCESOS
Por tal motivo, es imposible aproximarse a la definición conceptual del diseño sin antes precisar que como toda actividad de
producción humana, es una práctica que se impregna de un sentido ideológico, conteniendo las relaciones de clase dadas entre
los actores inmersos en este campo. Así pues, los procesos de producción, los métodos de trabajo y la materialización de los
dispositivos, no son producto de una respuesta aleatoria o espontánea a situaciones atomizadas, sino que están previamente
determinadas por toda una serie estructuras que condicionan las acciones y necesidades de los sujetos deseantes.
Lo anterior quiere decir, que la materialidad de los objetos y productos con un carácter subordinado a un discurso de función
y utilidad, fueron adquiriendo una mayor complejidad con el paso del tiempo, para codificar valores y funcionar como canales
de comunicación inter e intrapersonal que reflejan la estructura ideológica de los sistemas que los albergan6. Con tal proceso,
es entonces cuando se empieza a desplegar una economía de los imaginarios al ponerse en juego presupuestos ideológicos
y políticos.
Por dicha razón, resultaría pertinente recordar que una de las preocupaciones recurrentes en los trabajos de Bonsiepe, quien
desde los años setenta localizaba la práctica de las disciplinas del diseño en los países de las periferias, residía en una proble3. La idea de metáfora es explicada por Martín Juez(2012) como una representación de las motivaciones, necesidades y deseos a través de los productos de
diseño con los que los sujetos interactúan en su vida cotidiana.
4. El concepto de tradición que fundamenta Gadamer responde a la necesidad previa de una serie de creencias y mitos que dan vida a la cultura y el conocimiento de una sociedad como una parte fundamental que hace posible el proceso de comunicación entre épocas distantes, a pesar de las modificaciones
que sufre el lenguaje en sus aspectos formales dando cuenta de esta estructura cognitiva. Dicha condición narrativa permanece intacta en esencia, es decir,
configura un texto originario con una permanencia constante a través de los tiempos.
5. Véase Graziano, V. (2005) Intersecciones del arte, la cultura y el poder: arte y teoría en el semiocapitalismo.
6. Véase Holt, M. (2016) Baudrillard and the Bauhaus: The Political Economy.
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mática concepción generalizada sobre la actividad de los diseñadores, debido a la pérdida de consistencia en sus dimensiones
políticas y sociales a causa de la banalización y la actitud mercantilista adoptada culturalmente a nivel global en el mundo contemporáneo; tendencia que en muchas ocasiones ha diluido los alcances del diseño a labores de segundo orden o fácilmente
prescindibles y reservadas a la mera estilización de una élite reducida. (Bonsiepe, 2012)
Por lo general, esta idea parcial y difusa de las capacidades de transformación social, representan un problema incluso entre
los propios diseñadores e instituciones encargadas de regular y promover el ejercicio disciplinar, llegando a desembocar en actitudes de moda o movimientos temporales de corto plazo, que reproducen las relaciones de clase y actúan como dispositivos
normativos al ocultar el transfondo de los discursos hegemónicos; sin tomar en cuenta que con los objetos e imágenes que se
arrojan al mundo se están creando también procesos de producción social “que no finalizan en sí mismos sino que se expanden
a otros territorios y colectivos generando nuevos procesos de transformación¨7. (Costa 2012:5)
Es por ello, que establecer una aproximación a la construcción discursiva del diseño es una tarea que requiere antes que nada
distinguir los diferentes discursos que se promueven a través de esta disciplina, y con ello establecer las diferencias formales
que operan en cada uno de ellos. Por otro lado, resultaría difícil también hablar de un solo tipo de discurso en el diseño, ya
que existe una multiplicidad de factores y necesidades dados por contextos históricos, geográficos, económicos, sociales y
políticos que exigen diversos recursos para ser solventados (Alpay Er, 1997), y por tanto, la especificidad de las prácticas y
metodologías del diseño están sujetas a su localización delimitada.
Para comenzar esta dilucidación sobre la noción de discurso en el diseño, resulta pertinente hablar también brevemente del
concepto de textualidad entendido como la articulación de signos que producen un sentido determinado dentro de un sistema
de relaciones sociales. Dicha construcción de significación, que se origina por la suma de elementos interrelacionados en la
estructura social constituye una proyección de códigos sujetos de interpretación con base en sistemas de creencias socioculturales e ideológicas. (Lozano, 1982)
De esa manera, el discurso viene a ser entonces el posicionamiento específico respecto a un texto; una especie de perspectiva
que orienta la lectura con objetivos precisos, ya que como se dijo anteriormente, la suma de signos visuales y materiales no
es producto exclusivo de una combinación aleatoria dentro de un sistema hermético, sino que surgen y establecen relaciones
interiorizadas de imposiciones y motivaciones ideológicas por parte sujeto social y las instituciones que lo producen.
Así pues la noción de discurso en el diseño, deberá entenderse como el posicionamiento que tienen los actores de este campo
disciplinario respecto al espacio social y su práxis política8; englobando tanto a sus agentes productores, los resultados de su
trabajo y el cuerpo institucional que valida y regula los estándares de ingreso al campo profesional y su preservación mediante
la formación de sujetos en las academias, “un verdadero campo de batalla ideológica entre la visión mercantilista del diseño y
las posiciones abiertamente críticas.” (Rispoli 2015:32)
Sin embargo, comprender lo anterior en ocasiones resulta confuso debido a la delimitación tan borrosa que el propio término
diseño tiene, y también porque a pesar de que podría hablarse de diversas prácticas profesionales que engloban una base general de aquello que ha de definirse comunmente como métodos proyectuales para orientar el trabajo de los diseñadores y sus
objetivos deseados, en ninguno de los casos, podría hablarse de que los signos, símbolos y artefactos resultantes de dichos
procesos operarían de la misma manera en situaciones disímiles, ni tampoco que contengan la misma carga de significación,
dado que las funciones que cumplen socialmente son enteramente contextuales9.
Una afirmación de este tipo implicaría distanciarse del análisis semiótico sassuriano, centrado exclusivamente en cuestiones
formales de la imágen; y por tanto, haría falta replantear una consideración analítica de sus relaciones culturales con los distintos discursos y los sistemas de diferente naturaleza que atraviesan los campos envueltos en la producción del diseño, es
decir apostar por un giro semiótico10, al integrar la perspectiva semiológica de Charles Sanders Peirce, y de la cual Eco sería uno
de los principales continuadores al considerar que la totalidad de vida social puede ser entendida como un sistema de signos
que permiten la comunicación extralingüistica desde el origen de los tiempos.
Si bien es cierto, la multiplicidad de códigos imposibilitan una metodología ortodoxa en la elaboración de métodos y aplicaciones visuales o materiales, la pertinencia de realizar un análisis de discurso partiendo de una perspectiva semiótica-semiológica, como es la propuesta del semiólogo Paolo Fabbri (2004), podría sustentarse en tres ejes principales: la dimensión sígnica
del diseño, interna en los objetos e imágenes de diseño al establecer relaciones semánticas y sintácticas entre sus elementos
formales configurando alfabetos visuales y materiales; la dimensión simbólica del diseño, donde se encriptan imágenes que
evocan e invocan signos ausentes, realizando conexiones y proyecciones de la realidad, es decir lo que el dispositivo mismo ya
7. Texto original en catalán. La traducción es mía.
8. En palabras de Raiter (1993) “el discurso político es el medio por el cual se realizan los intercambios en imaginarios ideológicos, se determinan valores de
signos ideológicos (y se cambian esos valores o se imponen otros nuevos), es el medio por el cual pasa toda la semiótica de intercambio social”.
9. Cada espacio social forma sus propias concepciones sobre la realidad y por ello las instituciones que normalizan las acciones individuales en su interior
cambian sus propios modelos dogmáticos de acuerdo con las exigencias que la etapa histórica plantea. Sin embargo, esto no quiere decir que algunos códigos
del lenguaje desaparezcan; sino más bien, su significado se cancela, renueva o anula pudiendo aparecer nuevamente más tarde.
10. Véase Fabbri (2004) El giro semiótico. la concepción del signo a lo largo de la historia.
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no es, pero representa y simula al enlazarse con otros discursos; y por último, la dimensión preformativa del diseño en la cual
los artefactos ocuparían la dimensión de signo en acción al entrar en relación con los usuarios y sus prácticas de recepción,
apropiación y consumo; es decir, los lugares y objetivos específicos para el cual han sido creados.
3. DISCURSOS. LA HETEROGENEIDAD DEL DISEÑO Y SUS CAMPOS DE ACCIÓN
Por otro lado, las prácticas de producción del diseño pueden clasificarse principalmente en esferas de acción discursiva, pertenecientes a campos como: el educativo institucional, el publicitario mercantil, y el político propagandístico11. Se debe aclarar
que estas agrupaciones a nivel general no se encuentran delimitadas como clasificaciones inamovibles y ortodoxas, pero
sirven como un punto de referencia para elaborar una argumentación que permite comprender aspectos cruciales de los diferentes discursos que regulan la actividad del diseño como disciplina.
En palabras de Alejandro Tapaia “… heterogeneidad y diversidad se hacen más evidentes cuando observamos que el panorama
del diseño atañe a entidades públicas y privadas, que se estructuran con funciones, materiales e intenciones disímiles, que
sirve tanto a las empresas como al Estado o a los organismos independientes y que se encuentra por definición en constante
cambio” (Tapia 2004:17)
Como puede observarse, el problema en la definición conceptual del diseño afecta directamente su epistemología y obliga a
establecer particularidades para distinguir las intenciones que persiguen cada uno de los productos resultantes de la actividad
proyectual y el camino de su manufactura. De alguna manera la enunciación del diseño recurre a distintas estrategias formales
y materiales cuando se trata de comunicar un mensaje contundente a un sector específico.
Por tanto, al hablar del discurso institucional y educativo del diseño debe considerarse que es un factor muy importante en la
legitimación de la práctica profesional, ya que por medio de este se regula buena parte de la producción al establecer y reforzar
modelos éticos y estéticos que definen las bases conceptuales para el ejercicio creativo y las directrices de consumo para los
usuarios. A este nivel pertenecen términos como la tendencia y el estilo, pues para que ciertos modelos de producción puedan
ser reconocidos con estas nomenclaturas, habrán de haber pasado antes por un proceso de validación a cargo de un cuerpo
especializado que establece criterios de encumbramiento.
Aquí vale hacer la observación de que si bien las instituciones cumplen con funciones estrechamente ligadas al ejercicio del
poder, esto no puede resumirse al funcionamiento de un aparataje de preservación al servicio del Estado sino que ne última
instancia responde a las lógicas de producción económica; porque el alcance de su dominación y regulación está legitimado a
través de su autonomía en su propio campo de producción.
Por tal razón, se vuelve tan importante distinguir cuales son las principales características que marcan el punto de ruptura
entre un antes y un después de la concepción epistemológica del diseño12; ya que si bien la tecnología es un factor íntimamente ligado a éste cambio, hoy en día es notable que los modelos de enseñanza presentan, en la mayoría de los casos, una
fuerte divergencia discursiva y claramente visible entre corrientes donde se prepondera por un lado, el carácter dominante del
diseñador como management con una formación idónea en el mundo de los negocios; y por el otro, el de un diseñador que se
preocupa en la transformación de problemáticas comunes a la sociedad mediante su trabajo.13
Por otra parte, el discurso publicitario - mercantil del diseño responde a necesidades impuestas tanto por mercados locales
como un escenario a escala global. Este discurso sería una segunda instancia que regula las prácticas de producción al insertarse directamente en los procesos de intercambio económico que definen la división del trabajo, lo cual obedece, principalmente a la necesidad de agilizar el flujo de economías orientado por la ideología de consumo y la lógica económica neoliberal.
“Una vez que en el mercado global ha sido alcanzado el modo de mantener los niveles de consumo lo que sigue es intensificarlos: es decir, ya no se trata tanto de ampliar nuevos mercados como de reiniciar el consumo de las mismas mercancías
volviéndolas obsoletas. El objetivo no es que el consumidor elija de entre dos productos sino más bien hacer que, se decida
por el que se decida, esa elección no dure demasiado ya sea porque las funciones del objeto se agotan o porque su estética
“caduca”. (Rispoli y Jordana 2016:427)
Así resulta lógico pensar, que la importancia del diseño en las sociedades contemporáneas depende en buena medida de la
infraestructura material que poseen, pero también de la percepción que sus individuos tienen sobre el espacio que habitan. Es
decir, sobre la base del imaginario colectivo, los productos de diseño aparentemente tienen como función solventar necesida11. He tomado prestada la clasificación que realiza Luz del Carmen Vilchis (2010) en el apartado Intencionalidad y caracterización de los discursos gráficos,
en el Capítulo 1, de su libro Historia del Diseño Gráfico en México 1910 – 2010.
12. Ana Calvera (2012) asegura que dentro de la concepción del diseño los dos paradigmas importantes se dividen entre un diseño moderno y otro contemporáneo.
13. Lo anterior podría ser también una actualización de la pugna señalada por Daniel Prieto al señalar que existe un diseñador real y un diseñador vocero, en
donde la primer figura corresponde a un profesional que trabaja considerando los alcances de su intervención en el espacio social y el entorno, mientras que
la segunda corresponde a un diseñador al servicio de las prácticas de consumo carentes de crìtica. Vèase Prieto (1982) El diseñador. Caracterizaciòn desde
la formación social en Diseño y Comunicación.
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des elementales para el ser humano proporcionándole una vida cómoda; sin embargo, tal premisa se encuentra mayormente
relacionada con el discurso de la tecnología que con que el propio uso y significación del diseño.
“La necesidad, y deseo por las cosas, nace de habilidades – de orden cognoscitivo- y las destrezas – de orden psicomotordesarrolladas por un individuo en una comunidad (a través de un sistema de creencias e instituciones). Éstas son capacidades
de orden biológico y cultural que, por supuesto, cambian y evolucionan utilizando los objetos y prefigurándolos.” (Martín Juez
2002:46)
La afirmación se realiza, dado que en primera instancia resulta inimaginable que las necesidades entre las sociedades avanzadas y las llamadas sociedades subdesarrolladas se encuentren dispuestas en un mismo orden, obviando a las diferencias entre
acumulación de capital y poder adquisitivo que detentan sus integrantes. Por tanto, su percepción de “la realidad” se encuentra
signada bajo otros valores y prioridades que provienen de su noción de cultura14. Es así que la organización del espacio colectivo en relación a su acumulación de capital y fuerza de trabajo imposibilita hablar de un tipo ideal de diseño; ya que lo útil
y necesario para una sociedad específica quizá carece de sentido para otra con un diferente orden de prioridades sociales15.
Otro aspecto visible en la configuración del discurso publicitario del diseño, es que la base proyectual frecuentemente enfrenta
la misión de establecer una conexión (o en ocasiones, un tercer lenguaje) entre una marca o cliente y el usuario. Con lo cual
se intentan generar códigos que contengan una carga significante entendible y universal para los lectores a quienes se dirige,
por lo cual sería necesario considerar las condiciones estructurales que configuran los deseos y necesidades de los sujetos,
que en párrafos anteriores se detallan, para llegar a un proceso de comunicación “más eficaz”16, porque la labor profesional del
diseñador tampoco puede confundirse con una inocente e ingenua actividad.
Ahora bien, finalmente el discurso propagandístico del diseño también posee una alta complejidad, ya que en su interior operan
parte de los artificios provenientes del discurso publicitario e institucional pero que despliegan un sentido político explícito.
Este tipo de discurso se divide a su vez en oficial por un lado, y por otro, en una voz abiertamente disidente; en ambos casos
la cercanía entre estética y política ejerce un papel determinante en la concepción de la normatividad que tienen los sujetos
respecto al espacio social y por ello las manifestaciones de este orden suelen convertirse en representaciones con una fuerte
carga simbólica. (McQuiston, 1998)
El discurso del diseño propagandístico es ante todo servir como vehículo de mediación entre los actores inmersos que ocupan
posiciones estratégicas respecto al poder puesto que parte del uso de la imagen y artefactos como un artificio en el que, mediante la codificación de bagajes culturales, los alcances de significación abarcan un espectro más amplio. Esto sucede porque
los dispositivos de diseño tienen una fijación mayor que la palabra debido a su carga estética, y también porque el carácter
polisémico de la imagen material o visual, otorga una flexibilidad mayor de tránsito a los mensajes que encuentran limitaciones
lingüísticas o bien contienen un riesgo de censura por parte de las esferas dominantes al poner en riesgo la normatividad del
derecho.
4. CONCLUSIONES. HACIA LA ACCIÓN POLÍTICA DE LOS DISEÑADORES
Ahora bien, en su carácter de hacedor de imágenes (visuales, espaciales o tangibles), la actividad del diseñador quedaría
estrechamente ligada a cuestiones políticas, siendo la misma división de lo sensible la razón que determina las posibilidades
para modificar el entorno mediante su praxis, ya que si por político se entiende la actividad humana que tiene el objetivo de
preservar un orden, es el trabajo el campo estético lo que proporciona una posición privilegiada para realizar, a través de sus
representaciones e interpretaciones de la realidad, uno de los marcos de significación por medio de los cuales lo individuos
interactúan en el espacio social.
Como consecuencia de lo anterior, las intersecciones entre el poder, la cultura y la comunicación visual pueden ser leídas ya
no solo desde un ámbito de producción artística sino también en relación al terreno perteneciente a los productos y objetos de
diseño, en tanto que su carácter de signo visual y material se emancipa de sus alcances funcionales17 y les confiere una participación directa en la conformación estética del imaginario colectivo y el espacio cotidiano a la vez que materializan las visiones
de una larga tradición histórica como testimonio iconológico. Dado que: “El materialismo mediático importa. De este modo,
las transformaciones tecnológicas son también transformaciones en nuestra subjetividad”. (Lazzaratto según Rowan 2016:10)
Hablando en términos pragmáticos, los recursos técnicos y los avances tecnológicos del mundo contemporáneo han propiciado una lógica hegemónica sensacionalista de la cual los objetos de diseño no son ajenos, y donde el discurso posmoderno
14. De acuerdo con García Canclini (1990) la cultura no se reduce a expresiones relacionadas con las Bellas Artes o la alta cultura sino es todo el conjunto de
expresiones producto de la actividad humana que tienen por finalidad transmitir algún tipo de conocimiento y experiencia humana.
15. La hibridación cultural demuestra también que ocurre una dislocación entre la producción masiva de imágenes y objetos respecto a las condiciones socioeconómicas de algunos grupos que no han superado estándares del paradigma de la modernidad e infiere directamente sobre procesos de recepción y uso.
16. Me refiero sobre todo a los intentos característicos de los procesos de diseño hegemónico por capitalizar económicamente el trabajo de los diseñadores,
siendo que en la actualidad existe un discurso que ha dejado de vender imágenes visuales y artefactos para comercializar experiencias.
17. Véase Dunne, A. y Raby, F. (2013) Speculative everything: design, fiction and social dreaming; The MIT Press, London.
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hace un fuerte énfasis en evitar la unidad a toda costa o evadir lo homogéneo, trayendo como consecuencia la atomización
de las formas culturales y un riesgo latente de desaparecerlas; es por ello que la aparente democratización de los medios de
producción y la accesibilidad de herramientas de comunicación, no necesariamente estarían representando que los procesos
de intercambio ocurran satisfactoriamente. Pues ello, sólo puede determinarse en términos del posicionamiento político de
sus actores.
Así entonces, las posibilidades de producción de objetos e imágenes que proporcionan las herramientas tecnológicas suele
ser con frecuencia un discurso engañoso al suponer el despunte en la capacidad imaginativa del sujeto creador, pero muchas
veces se pasan por alto las dimensiones políticas que se subordinan a los mercados económicos y estrategias de consumo,
acelerando y acortando el tiempo de vida de las imágenes y artefactos, motivo por el cual su presencia en el ánimo colectivo
se convierte en una cuestión efímera que origina problemas de contaminación material y visual.
Con lo anterior se advierte que el uso y despliegue de la técnica posee una dimensión discursiva que se impregna del contexto histórico en el que se inserta, y por tal, es importante reconocer como estos factores se articulan en la formación
del espacio social. Con el conocimiento consiente de las significaciones que conllevan sus prácticas, los profesionales del
diseño y la comunicación han comenzado a acceder a herramientas que les permiten la planeación de programas proyectuales integrales, que de alguna manera amplifican el espectro de alcance de sus prácticas. Sin embargo, esto también
representa un escenario activo de confrontación de discursos dominantes que intentan empoderarse, y los respectivos
contradiscursos como respuesta.
Por ello, cabe aclarar que cuando Gramsci hablaba del rol que ocupan los intelectuales en la conformación social al proporcionar homogeneidad a las distintas capas de ideología, estaba señalando también el peligro latente que conlleva establecer las
operaciones revolucionarias, siempre desde dentro de los aparatos institucionales donde se reproducen relaciones de clase;
razón por la cual se torna necesaria la aparición de un nuevo intelectual orgánico proveniente de la sociedad civil, quien contribuya a defender la causa con conocimiento de praxis.
Así, la apertura en los diferentes procesos del diseño contemporáneo, que se presentan como tácticas contrahegemónicas
tales como el diseño inclusivo, el diseño colaborativo, el diseño especulativo y el diseño abierto, entre otros, estarían borrando
la figura del diseñador como genio especializado (autor cuasi intocable), y aportarían también indicios de un posicionamiento
político claramente disidente, al romper con el orden jerárquico en los modos de hacer y producir conocimiento y mundo18; pues
la compartición de saberes estaría significando la apertura de nuevos espacios posibles de enunciación para aquellos actores
que habían sido desplazados o excluidos por su falta de legitimación académica19.
Lo anterior, explica por qué la contingencia de un sistema de producción hegemónica del diseño está siendo atacada desde
diversas tácticas parciales que no se reducen a los resultados finales sino a los procesos de mediación y relaciones humanas
que despliegan “Más allá del ámbito meramente económico, la contra-hegemonía se despliega como problematización y discusión de premisas, materiales, métodos y objetivos del propio acto de diseño en todas sus diferentes escalas. (Rispoli, R. y
Jordana, E. 2016:422)
En este sentido, cabe decir que si la ideología dominante del sistema capitalista devora fuerzas de producción, tanto de trabajo material como también de trabajo intelectual, una actitud emancipatoria a las prácticas hegemónicas por parte de los
diseñadores, eventualmente podría gestarse no solo desde el terreno de lo que Gramsci20 llamababa la esfera de la sociedad
política, que en cierto sentido mantiene una participación de actores restringida para cambiar las condiciones del orden establecido previamente; sino que sería en el núcleo de la esfera de la sociedad civil el lugar desde donde al hacer uso de la potencia
estética y articulando escenarios de conocimiento abierto y compartido para trastocar consecuentemente los procesos de
creación generando proyectos participativos e inclusivos; amplificando las posibilidades de empoderamiento, autonomía y
comunicación para los sujetos y reivindicar de esa forma su rol actual como simples usuarios a uno como ciudadanos activos.
Por dichas razones, el carácter político del diseño y específicamente de los diseñadores, aún deberá librar un largo camino de
confrontaciones antes de abandonar las utopías.

18. Porque la ciencia es para Gramsci también una ideología al cumplir el papel histórico de preservar la noción de objetividad sobre la visión particular
del mundo y regular la distribución de conocimientos y saberes que cohesionen a las diferentes clases sociales que conforman la superestructura política,
generando un vínculo directo entre la teoría y la praxis. En éste sentido es también el papel de la ciencia otorgar la capacidad de agencia a los actores que
pueden intervenir en la toma de decisiones y por ello el despliegue jerárquico implica un modelo que reproduce el discurso hegemónico sobre quienes pueden
acceder al poder.
19. Esto significa que la producción de conocimiento sería una acción real, ya que si la ciencia se mantuviera encerrada en estudiar los dogmas operantes
simplemente se agotaría. Por otra parte, esto también es una de las acusaciones que con mayor frecuencia se señalan al mundo académico, misma que el
marxismo y la Teoría Crítica identifican como uno de los mayores peligros que corre el intelectual al apartarse en el ensoñamiento o la ilusión enteramente
teórica y sin aplicación.
20. Gramsci realiza una clasificación de la Superestructura política e ideológica en dos esferas, donde la primera es la sociedad política, cuya función es
mantener la coerción y se compone de: gobierno y los aparatos ideológicos de Estado (ejército, sistema judicial, burocracia, parlamento, partidos políticos y
opinión pública); mientras la segunda está conformada por la sociedad civil donde se encuentra la base del Estado y su función es el consentimiento, quedando integrada por: las variantes ideológicas o doctrinas (economía, derecho, arte, ciencias), los cuatro grados de ideología: filosofía, religión, sentido común,
folklore; Las instituciones redes de la ideología dominante (iglesia, escuela, prensa…) y los instrumentos técnicos de difusión: medios audiovisuales, libros,
periódicos, arquitectura, etc.
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RESUMEN
Escribimos desde Bilbao, una ciudad que, tras el proceso de desindustrialización experimentado durante la década de 1980, ha
basado algunas de sus acciones de regeneración y rehabilitación en el nicho de mercado de la industria cultural, abanderado
por el llamado “efecto Guggenheim”. Si bien hemos de reconocer los aspectos positivos de algunas de sus transformaciones,
también observamos con preocupación la instrumentalización del arte que en muchas ocasiones estas acarrean.
Paradójicamente, tales consecuencias no habrían sido posibles sin un malogrado proyecto de centro cultural en 1988 que el
artista tardomoderno Jorge Oteiza pretendió llevar a cabo en la antigua Alhóndiga de Bilbao con la connivencia de instituciones públicas vascas. Conocido popularmente como “el cubo”, este proyecto suponía para Oteiza la posibilidad de que la función
política del saber del arte estuviera encaminada precisamente en una dirección distinta a la que conocemos, es decir, hacia la
educación estética del ciudadano como garantía de una sociedad emancipada.
Para Oteiza “el cubo” representaba la última oportunidad de llevar a la práctica convicciones gestadas mucho antes, durante
la década de 1950, al observar cómo el carácter político del arte -su función trasformadora- podría aplicarse en la Ciudad desde una noción moderna de monumentalidad en integración con otros saberes como la arquitectura o la educación. Un texto
inédito recogió en 1958 tales ideas, La ciudad como obra de arte, en el que Oteiza extrapolará a la Ciudad el saber devenido de
su propósito experimental en escultura; y un proyecto de integración arte-arquitectura fue la primera oportunidad de llevarlas
a cabo: el Concurso de Monumento a José Batlle y Ordóñez para la ciudad de Montevideo (1958-1964).
Como legado de estas experiencias, entendemos que tales propósitos habrán de redefinirse, tomando en consideración la
transmisión de un saber del arte que, en su indeterminación, habrá de determinarse constantemente de acuerdo a las especificidades de cada época y lugar.
Palabras clave: Arte; Ciudad; Espacio Receptivo; Monumento a Batlle Ordoñez en Montevideo; Jorge Oteiza.

Entendemos pues la CREACIÓN MONUMENTAL como limitación abierta de un gran espacio vacío, receptor dentro del complejo
dinámico y turbador de la ciudad que trata de aislar en la comunidad la razón vital de su circunstancia, traduciéndola en razón
existencial desde cuya intimidad se rehace la nueva conciencia espiritual y política del hombre. (Memoria para el Monumento a
Batlle Ordeñez en Montevideo. Jorge Oteiza y Roberto Puig, 1959)
Según el principio que afirma que tan sólo en la casa en llamas es posible ver por primera vez el problema arquitectónico fundamental, así el arte, una vez que ha llegado al punto extremo de su destino, permite que pueda verse su proyecto original. (Giorgio
Agamben, 1970)
1. A MODO DE INTRODUCCIÓN (DESDE BILBAO)
del lado de allá. Escribimos en Bilbao1, ciudad estratégica y de excelencia tras su proceso de desindustrialización de los años
ochenta del siglo XX. Una ciudad que ha basado algunas de sus acciones de regeneración y rehabilitación en el nicho de
mercado de la cultura, abanderado por el llamado “efecto Guggenheim”. Y, un efecto que sin duda influyó para su inserción en
las nuevas economías del sector terciario, contribuyendo a su visibilidad y colocándola en el ranking de ciudades europeas
1. Ana Arnaiz (responsable), Xabier Laka e Iskandar Rementeria son integrantes junto a otros artistas y profesores del Grupo IT1096-16/21 “CREACIÓN EN
ARTE Y ESTÉTICAS APLICADAS PARA LA CIUDAD, EL PAISAJE Y LA COMUNIDAD. Jorge Oteiza y la Síntesis de las Artes como Metodología para el reconocimiento
de la función y uso de la producción del Arte en el fin de la (Post)Modernidad”. Grupo de Investigación Consolidado del Sistema Universitario vasco 2016/2021
Categoría: A (Orden 10/11/2015, BOPV 16-11-2015)
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en competición. En la actualidad, con el fin de evitar el uso de conceptos antiestratégicos como desplazamiento y declive que
la alejarían de su actual nivel de excelencia, el diagnóstico del Consejo Cívico2 del Ayuntamiento de Bilbao, que desde 2009
discute y se asesora sobre el futuro estratégico de la ciudad, orienta sus opciones para convertirla en la “Metrópoli Vasca del
Saber”, en un contexto en el que la construcción de ciudades es, precisamente, sector de futuro y motor de la economía global.
El fomento de la formación, la retención y atracción de talento, la oferta de vivienda para clases creativas, la sensibilidad ambiental, y/o el fomento del arte y las nuevas tecnologías representado por el diseño, son algunas de las acciones prioritarias
de las políticas públicas que apuestan por generar acciones que reinstalen a la ciudad en el ranking global de las “ciudades del
conocimiento”. Bilbao Next es la noción propuesta que englobaría estas prácticas para una ciudad-región cuya medida territorial debería ampliarse hasta 45 minutos desde el centro de Bilbao, con el fin de obtener la conveniente masa crítica (individuos
en formación) que haga competitivo este mercado del conocimiento.
Previamente a este estado de la cuestión, justo en el punto de inflexión crítico que fueron los años de la primera mitad de
la década de los ochenta, Bilbao fue escenario para un fenómeno de política cultura que marcaría un antes y un después en
los modos no sólo de concebir la ciudad, sino sobre el renovado interés por los efectos de su imagen mediante la consolidación simbólica de actuaciones institucionales significativas en el espacio público urbano (potencial político) sostenidas por
equipamientos en los que la relación arte/arquitectura/cultura dotarían de sentido (representación) a estos nuevos modos de
rentabilizar estratégicamente ciertas políticas culturales. Este “instante cultural” quedó fuertemente significado en el paisaje
del tiempo de Bilbao por el proyecto llamado popularmente “el cubo”.
Para el escultor Oteiza, en la ciudad debía producirse un proceso constitutivo equivalente (analogía estrultural) a la reducción
de la expresión que condensaba su fórmula experimentada como escultor durante el proceso del Laboratorio. Como el reverso
de una cultura domesticada, se anticipaba críticamente al proponer desde su experiencia de escultor un “espacio receptivo”
(una residencia espiritual, dirá para la conciencia laica) como fórmula condensada que procurara un “comportamiento” para la
vida que permitiera defendernos de la alienación implícita en la cultura de la ciudad. Esta fórmula, enunciada como Instituto de
Investigaciones Estéticas/IIE, fue ensayada a lo largo de su vida en sus proyectos colaborativos de integración arte/arquitectura/educación, y tuvo su primera evidencia en 1958 en el proyecto realizado para presentarse junto al arquitecto Roberto Puig
al concurso (irresuelto) de Monumento a José Batlle Ordoñez para la ciudad Montevideo. Una fórmula que volvería a aplicarse
posteriormente como IIE en otro concurso, esta vez para el Proyecto de Cementerio para la ciudad de San Sebastián en 1983853, la cual, tras estos fracasos, será ensayada por última vez en la antigua Alhóndiga del Ensanche de la ciudad de Bilbao, en
un proyecto que se desarrollará entre 1987-1990 bajo la denominación oficial de Centro Cultural para la Villa de Bilbao, pero
popularmente llamado “el cubo” como se indicado anteriormente. Se trataba de una infraestructura cultural que, tras la reciente desindustrialización, pretendía ser motor de transformación de la ciudad utilizando para ello la reactivación de su realidad
cultural, al igual que venían haciéndolo otras ciudades industriales del arco occidental. Fue propuesto por el alcalde José Mª
Gorordo, y Oteiza trabajo en su programa colaborando con los arquitectos Fco. Javier Sáenz de Oiza y Juan Daniel Fullaondo.
Tras largos debates normativos, patrimoniales, interinstitucionales, políticos, culturales, artísticos, estéticos y ciudadanos,
finalmente, no pudo realizarse dado que, en 1989, la Junta Asesora del Patrimonio Monumental comunicó su oposición al proyecto básico, siendo esta cuestión la base para que la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco acordara nombrar Monumento
Artístico este edificio de la Alhóndiga, considerando esta patrimonialidad incompatible con el proyecto de Centro Cultural
presentado. Aunque finalmente no fue construido, sí dejó una huella en la ciudad y sus habitantes, dados los controvertidos
debates sobre política cultural que suscitó y por la gran cantidad de información mediática publicada durante los casi cuatro
años que duró el proceso. Debe señalarse, además, que el fin de este proceso coincidió con el comienzo de las negociaciones
del Gobierno vasco con el Guggenheim Nueva York, tras las cuales, en 1997, esta fundación inauguró su franquicia en Bilbao4.
La finalidad del Instituto de Estética Comparadas/IIE como centro de investigación de las distintas prácticas artísticas o Laboratorio de Estética Comparada, era la educación estética para potenciar la sensibilidad del sujeto y su emancipación. Finalidad
inseparable del ideario de Oteiza escultor –devenido hombre civil por su compromiso para aplicar, estéticamente, su saber a
la Ciudad- era que la práctica y procesos artísticos nunca serían un fin en sí mismo, sino que funcionarían como herramienta
que entendía el arte como “escuela política de tomas de conciencia5”. Y aunque, finalmente, no fueron construidos ninguno de
2. Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Plenario del Consejo Cívico de la Villa de Bilbao, 13 de diciembre de 2010.
3. Pueden consultarse las cuestiones relativas al Proyecto de Cementerio para la ciudad de san Sebastián en la publicaciones, ARNAIZ, A. ELORRIAGA J., LAKA
X. y MORENO J., (2010). 261141 Izarrak Alde. Proyecto para Concurso de Cementerio en San Sebastián, Alzuza (Navarra), Fundación Museo Jorge Oteiza. -y
también de los mismos autores “Monumento para una ciudad: Oteiza y el Cementerio de Ametzagaña, San Sebastián”, Ondare 26, 2008, pgs, 255-275
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/arte/26/26255275.pdf (última consulta 25-05-2017)
4. sobre este proyecto, el firmante Iskandar REMENTERIA, realizó su Tesis doctoral titulada “Proyecto no concluido para la Alhóndiga de Bilbao. Una propuesta
sobre la estética objetiva de Jorge Oteiza como método de investigación”, dirigida por el escultor Dr. Ángel Bados, defendida en 2012 (Premio Extraordinario de
Investigación) en el Departamento de Escultura de la UPV/EHU. Publicada por la Universidad del Pais Vasco UPV/EHU. https://addi.ehu.es/handle/10810/15427
REMENTERIA, I. Proyecto no concluido para la Alhóndiga de Bilbao. Una propuesta obre la Estética Objetiva de Jorge Oteiza como método de investigación. Tesis
doctoral, Departamento Escultura UPV/EHU, 2012. Dirigida por el escultor Dr. Ángel Bados
-Oteiza y el Centro Cultural Alhóndiga de Bilbao: Proyecto Estético para Bilbao, 2009, Documental, 1h 20’. Elaborado con el trabajo de campo y las entrevistas
realizadas para esta investigación. Fundación Museo Jorge Oteizal también pueden consultarse en internet artículos relacionados
-“Ambivalencia de lo estético en la construcción del imaginario. El caso de Oteiza en la Alhondiga de Bilbao y su contexto histórico-social”, San Sebastián,
Ondare nº 26, 2008, pgs., 201-215
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/arte/26/26201215.pdf (última consulta 25-05-2017)
5. OTEIZA, J. “El arte como escuela política…” op. cit.
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los proyecto de colaboración mencionados, que hubieran podido albergar este Instituto de Investigaciones Estéticas, podemos
decir que algo se construyó –se erigió- por su potencial, por sus imágenes y por su ideario, sí permanece en la memoria de la
ciudad –de sus generaciones. Por estas circunstancias, porque fueron ideados para la obra de arte que es la Ciudad (moderna),
algunos proyectos no construidos -sus imágenes- sostienen y representan, mejor que otros construidos, tanto sus propósitos disciplinar y simbólico como el imaginario de la época que los inventó. Ya sean de Oteiza, o no; utópicos, visionarios o
adelantados para su tiempo, podrían, sin embargo, construir la memoria de otra realidad alternativa (una ucronía) cuyo valor
pedagógico sería una defensa ante la espectacularización de ciertas distopías urbanas contemporáneas.
del lado de acá. En Montevideo, ciudad desde la que encontramos la oportunidad de contextualizar cierto enfoque sobre la
tarea del arte, ayudados de Jorge Oteiza, el escultor y pensador que, como se ha mencionado previamente, junto al arquitecto
Roberto Puig estuvo implicado en el devenir cultural y político de la esta ciudad entre los años 1956 y 1961, dado que idearon
conjuntamente el proyecto de monumento a José Batlle y Ordóñez6 con el fin de presentarlo al concurso internacional convocado por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay en 1958 para la ciudad de Montevideo. Una ciudad, en la que el interés
creciente de los políticos por crear áreas sociales de esparcimiento y reserva de suelo en las primeras décadas del siglo XX,
tendió progresivamente a democratizar el espacio público. De hecho, la expresión paisajística planificada se encuentra en el
diseño de los parques montevideanos, fue realizada en su mayoría durante esa época. Desde el ideal de ciudad, pero también
desde los valores específicos de Montevideo, Batlle tratará de transmitir la necesidad de reinventar la ciudad consciente del
problema de representación que ello entraña al tener que conciliar a la vez el prestigio del poder como reflejo de la imagen
urbana y el sentimiento de la ciudadanía de pertenencia a un lugar enmarcado en su época, actual y abierto al visitante. Era
precisa una estructura urbana moderna que atendiese las necesidades funcionales del momento, pero sin olvidar la condición
monumental que construyese la ciudad en clave simbólica.
Dentro de la historia del urbanismo de Montevideo, el emplazamiento propuesto para erigir el monumento ha estado sujeto a
varias proposiciones de intervención paisajística y su destino condicionado por la necesidad de ajustar la articulación de la
ciudad con el río de la Plata. Se traza de oeste a este con el río, la rambla costanera, las canteras, la avenida Dr. J. A. Cachón, el
grueso del parque Rodó y el Club de Golf conformando los estratos de su configuración urbana. Al norte, el balneario de playa
Ramírez cumple las veces de transición y apertura hacia la ciudad, mientras que, al sur, Punta Carretas acoge el final costero
del bulevar Artigas. Conocido como las Canteras del Parque Rodó, el lugar se constituye como un hito del paisaje costero
montevideano aportando, de manera natural, una morfología y valor paisajístico singulares que, sin embargo, conlleva un alto
grado de dificultad a la hora de resolverlo urbanísticamente.
Transcurridos cincuenta años de su ideación, el interés y vigencia de este proyecto, que nunca fue construido, radica en el
carácter anticipatorio e inaugural de su programa implicado en los debates de la época sobre una integración real del arte con
la arquitectura en la ciudad para la consecución de una nueva idea de monumentalidad contemporánea. Un programa capaz
de aunar aspectos simbólicos y funcionales en la construcción estructural de la ciudad, cuestión de interés fundamental hoy,
en una época en la cual la obra pública ha tomado una relevancia singular. Como propuesta de monumento se pronunciaba
contraria al espectáculo, sin dar opción a anclajes historicistas ni simbolistas y, a diferencia de otras corrientes intelectuales
posteriores, no olvidaba que el proceder del arte se resuelve en el origen.
Las características de la convocatoria del mencionado concurso, cuyo objetivo era la erección de un monumento que deberá
“albergar el pensamiento vivo de Batlle y permitirá, a la vez, realizar nuevos estudios sobre su obra, lo mismo que investigaciones de carácter social y político” (Bases de la Convocatoria. Programa del concurso, 1957), es decir, dedicado a la memoria
del histórico estadista liberal, padre de la nación uruguaya moderna, supusieron, particularmente para el escultor Oteiza, la
oportunidad única de materializar su ideario estético al final de la fase “conclusiva” de su obra escultórica al interior del “Laboratorio del arte”, en un momento en el que se encontraba preparado para su “paso a la ciudad”. Un ideario que se resolvería
en dos premisas fundamentales que el escultor venía articulando en sus escritos y práctica artística sobre la participación del
arte en la vida: la integración de escultura y arquitectura en una unidad plástica respecto a los fundamentos disciplinares y, en
relación a la cuestión funcional del servicio del arte a la comunidad, la creación de un centro de estudios (sociales y políticos,
de inspiración ideológica batllista en este caso), cuestiones, ambas, coincidentes con la concepción del monumento indicada
en las bases del con-curso internacional.
En el proyecto de monumento presentado junto a Puig para la ciudad Montevideo, Oteiza encontró la posibilidad de verificar
desde la monumentalidad concebida en términos rigurosamente espaciales, uno de los cerramientos culturales pendiente de
producirse en el proyecto humanista descompensado por la acción tecnológica que sometía, incluso, a la ciencia con fines
utilitaristas. El escultor ya venía manifestando desde los años treinta del siglo XX que nunca en la historia, hasta ese momento, se había conocido tan bien la naturaleza específica del arte, ni el artista se había implicado en la verdad de su función.
Supuesto que se refiere a la idea de las vanguardias de popularizar y extender entre los ciudadanos las experiencias plásticas
derivadas de la acción del arte como curación espiritual colectiva. Oteiza hablaba de una estética viva y nueva, de profundas
raíces europeas aunque proyectada hacia lo universal, que, “cansada de elucubraciones y especulaciones estéticas”, debía ser
6. José Batlle y Ordóñez (1856-1929), político y estadista uruguayo, fue presidente de la República en 1903-1907 y 1911-1915. El batllismo se constituyó en
partido de Estado, portador de una ideología radical y liberal con una amplia base popular. Articuló de manera ejemplar institucionalización y democratización,
construyendo un espacio público moderno. Para la época, una muestra del avance en las conquistas sociales conseguidas, muchas de ellas fruto de intensas
lu-chas obreras y de otros sectores sociales, eran la ley del divorcio por la sola voluntad de la mujer, la abolición de la pena de muerte, la extensión de la gratuidad de la enseñanza y medidas para incrementar la participación de la mujer en la enseñanza universitaria, la jornada laboral de ocho horas, la protección
de hijos ilegítimos, etcétera.
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entregada con urgencia a los pueblos con el fin de levantar la obra que fuese capaz de fijar esos conocimientos, además de
los correspondientes a una «razón objetiva de vida y eternidad» (Oteiza, 1935b: 6). Para ello concibió la idea de un laboratorio
de estética comparada, fundado como antropología política, un “Instituto Superior para la investigación de los sistemas de
urgencia en la educación política y cultural del pueblo y de todo ciudadano, para enseñar al hombre a conducirse desde una
nueva percepción visual del espacio en el que convivimos. No podemos pretender llegar a entendernos si no nos instalamos
como una nueva clase espiritual, todos, en nuestro mundo radicalmente nuevo que no entendemos todavía y que podríamos
abarcar fácilmente desde una reeducación espiritual de nuestra sensibilidad visual. Este sería hoy en Batlle y Ordóñez, el más
inmediato de sus objetivos al servicio del pueblo (Oteiza, 1960).”
Establecidas estas premisas, interesa constatar como Oteiza y Puig no presentaron solo un proyecto arquitectónico-escultórico, sino que, además, plantearon un ideario estético (y político). Cumpliendo con los requerimientos de la convocatoria, las
bases y el programa del concurso, los textos de la memorias de primero y segundo grado que acompañaban al anteproyecto se
constituían en un programa y tratado de acción general que, desde el arte en relación con la arquitectura, procuraba transformar la ciudad como hecho construido para una comunidad como fin vital a través de la educación estética como herramienta
de preparación política.
Consecuentes con su pensamiento sobre una nueva monumentalidad, proponían el monumento a Batlle y Ordóñez en relación
con la ciudad como “zona de aparcamiento espiritual”. Un dispositivo cultural para defender al sujeto-ciudadano del tumulto
expresionista y el espectáculo móvil y dinámico de la ciudad moderna, donde pudiese construirse más allá de los espectáculos
que el poder político y administrativo le ofrecía y de los usos programático y funcionales de la propia arquitectura. En definitiva,
planteaban un gran centro de estudios e investigación para la formación cívica y política del individuo, un dispositivo cultural
para la integración del individuo y la comunidad. En este sentido escribían la memoria de primer grado, “entendemos, pues, la
CREACIÓN MONUMENTAL como limitación abierta de un gran espacio vacío, receptor dentro del complejo dinámico y turbador
de la ciudad que trata de aislar en la comunidad la razón vital de su circunstancia, traduciéndola en razón existencial desde
cuya intimidad se rehace la nueva conciencia espiritual y política del hombre. Es aquí donde entendemos el CANTO A LA LIBERTAD, como recuperación de la conciencia, en la reflexión conmemorativa que en este monumento se plantea (personalidad
histórica de Batlle y Ordóñez) para la reinstalación política del hombre con su destino en la comunidad americana y universal
(Oteiza y Puig, 1959: 228).
Lo implícito en este proyecto de monumento pensado para la memoria del estadista uruguayo7, pone marco al espíritu de lo
que queremos transmitir en este texto que responde al intento de articular un espacio estético continuamente necesitado de
redefinir su conciencia de época, ubicada técnicamente en el eje crítico Modernidad/Postmodernidad. Un espacio común,
cuyas producciones artísticas adquieren y dan sentido a una cultura deudora de los procesos propios de la ciudad (y su espectacularización). Y una ciudad en la que Escultura, Integración Arte-Arquitectura y Síntesis de las Artes han confluido en un
esfuerzo común por construir simbólicamente su Paisaje.
función del arte y responsabilidad del artista. Jorge Oteiza (1908-2003) y Vicente Aguilera Cerní (1920-2005) compartieron,
desde los años cincuenta del siglo XX, puntos de vista comunes respecto la mencionada función (y responsabilidad) del arte
en la esfera social, fundamentalmente en lo relativo a las relaciones del arte con la arquitectura y el urbanismo y, en consecuencia, al factor ideológico que de esta relación se desprendía. Desde este ideario, ambos contribuyeron a redefinir para su
época el ideal estético y político de las vanguardias neoplasticistas, constructivistas o de la Bauhaus debido a su trabajo por
una concepción integrada de las artes, entre sí, y con la sociedad. En sus diferencias, lo político radicaba para Oteiza escultor,
al interior de la compleja operación de la creación, constituyendo una de las funciones específicas del trabajo del arte que
remitía directamente al artista transformándolo; así entendida esta función política, el período experimental en el laboratorio
era definido por el escultor como “Escuela política de tomas de conciencia” (Oteiza, 1984-orig 1965: 44-145). Y para su contemporáneo Vicente Aguilera Cerni, crítico de arte y ensayista, dicha función política se revelaba en el arte además de la vida como
una relación integrada de la práctica del arte en la vida, cuestión que se resolvería en una sociedad mejor; un arte necesario
asociado a la corriente de la abstracción racional geométrica cuyo destino debería ser lo social8, en evidente oposición dialéctica, dirá, con las tendencias informalistas vehiculadas por la Dictadura española de los años cincuenta del siglo XX. Sin duda,
esta confluencia de intereses fue la base para que en 1958, Aguilera Cerni invitara a Oteiza para impartir una conferencia en
el Ateneo de Valencia dentro del Ciclo de Arte, Arquitectura y Urbanismo. Un ciclo que nacía, precisamente, al mismo tiempo
que las reformas previstas para la ciudad de Valencia y, que según manifestaba en la carta de invitación, pretendía “crear -con
su valiosa cooperación- una conciencia actual en el campo de la urbanística, la arquitectura y el arte en general” 9 (Arnaiz,
Elorriaga, Laka, Moreno, (2008: 320-321).

7. Los contenidos del proceso de ideación del monumento, sus Memorias, más la numerosa documentación sobre el Concurso internacional y su fallo irresuelto, pueden seguirse en la publicación Arnaiz, A., Elorriaga, J., Laka, X., Moreno, J. (2008) La colina vacía. Jorge Oteiza-Roberto Puig: Monumento a José Batlle y
Ordóñez 1956-1964, Leioa: Universidad País Vasco/EHU-Fundación Museo Jorge Oteiza
8. sobre esta relación véase REMENTERIA; Iskandar, “Aguilera Cerni y Oteiza (1958): Dialéctica para una interpretación de lo político e ideológico en arte”
(artículo en prensa)
9. Carta de Aguilera Cerni con invitación oficial del Presidente de la institución, Joaquín Maldonado en la que se reseñaban la relación de conferenciantes y
temas propuestos: Fernando Chueca Goitia («La ciudad levantina en la historia (antecedentes de un posible futuro»), Manuel Fisac («Hacia una nueva arquitectura religiosa»), Ortiz Echague, Manuel Barbero y Rafael de la Joya («Valor social de una nueva arquitectura española»), Vázquez Molezún («Ideas para una
futura exposición regional valenciana. Esquema de las Bases actuales para la orientación de un certamen de este tipo»), Antonio Perpiñá («Principios esencia1118
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Como Oteiza relata en la correspondencia con Aguilera, en esta conferencia que titulo “La ciudad como obra de arte”, sintetizará sus reflexiones sobre los propósitos y naturaleza del arte contemporáneo frente al hombre y la ciudad. Los textos que la
fundamentan, constitutivos de un libro que nunca se publicó, hacían una interpretación de la ciudad con las mismas pautas que
habían guiado sus conclusiones experimentales en el Laboratorio. Del mismo modo que la reducción de la expresión le había
dejado sin escultura, la ciudad debía constituirse por su falta de expresión, sin obra artística, dirá, condensando la operación
de arte en la noción de integración Arte-Arquitectura y su fórmula derivada en receptividad espacia y espiritual. En su idea de
ciudad escribía cómo “la misma ciudad nació, antes que como refugio material de la sociedad, como construcción espiritual
contra la naturaleza y el mundo y la muerte. La primera ciudad en la prehistoria es un refugio religioso de la intimidad espiritual
del hombre. ¿Qué ha sucedido para este cambio? El arte que estaba al lado del H (Hombre) contra la Naturaleza, aparece ahora
con la naturaleza como espectáculo y decoración, como una carga más en el alma debilitada de la sociedad” (Oteiza, 1958:
s/p). Al negar el exceso de espectacularización de la ciudad, esta receptividad espacial daba cuenta de su época bajo la idea
de residencia espiritual para la conciencia de hombre laico.
2. DE LA MONUMENTALIDAD (DEL ESPACIO RECEPTIVO)
el año de “La ciudad como obra de arte”. 1958 resultará un año importante para Oteiza, tensionado entre la fase conclusiva del
trabajo en escultura y su apertura a la colaboración con arquitectos para ensayar en la ciudad su ideario sobre la integración
arte-arquitectura. En el año anterior, 1957, había recibido el Gran premio de Escultura en la Bienal de Sao Paulo de Brasil. Su
trabajo consistió en una investigación estética que reunía 28 esculturas y el texto titulado Propósito Experimental, y, según el
escultor, respondía a un momento de racionalismo concreto en el que “la estatua se me iba apagando como expresión” (Oteiza,
1957: s/p)10. Esta estatua que se apagaba, que se vaciaba, localizaba el ideal extremo de la conciencia reflexiva inaugurada
durante el Proyecto moderno. Respondía a una producción artística (utópica) fundamentada en los procesos constitutivos de
la obra, prácticamente aislada de aspectos contextuales. Pasada la mitad del siglo XX, esta utopía moderna hará crisis finalizando el mito de la razón proyectado sobre la purea del taller-laboratorio de la abstracción. El escultor, consecuente con su
proceso y consciente del final del arte moderno como expresión, culmina esta fase experimental cerrando el texto del Propósito con una coda titulada “Estela funeraria”. A modo de monumento discursivo, este final es un real manifiesto político que, a la
vez que concluye, redefine la función del arte para su época: “Hoy oriento todo mi interés, más que a la integración funcional de
la Estatua con la Arquitectura y el mundo –que es lo ornamental y técnico que más dominamos todos- a la determinación final
de la obra como servicio metafísico para el hombre. Incluso como sitio sólo, espiritual, para el alma del espectador. […] Por esto
puedo decir ahora que mi escultura abstracta es arte religioso. No busco en este concepto de la Estatua lo que tenemos, sino
lo que nos falta. Derivo, así, de lo religioso a la Estela funeraria. No es minuto de silencio. Es la imagen religiosa de la ausencia
civil del hombre actual. Lo que estéticamente nace como desocupación del espacio, como libertad, trasciende como un sitio
fuera de la muerte. Tomo el nombre de lo que acaba de morir. Regreso de la Muerte. Lo que hemos querido enterrar, aquí crece
(Oteiza, 1957: s/p).
monumentalidad moderna. Esta conciencia liminar de la experiencia plástica y la responsabilidad cívica de trasladar su saber
a la comunidad y la ciudad, se manifiesta (en el sentido de Manifiesto) en las Memorias del anteriormente citado Proyecto de
Monumento a José Batlle y Ordóñez para Montevideo de Oteiza y Puig. Aunque nunca fue construido, este proyecto conserva
su vigencia por el carácter anticipatorio e inaugural de su programa directamente consecuente con los debates de la época
sobre una integración real del arte con la arquitectura en la ciudad, para la consecución de una nueva idea de monumentalidad
contemporánea11. Heredero del “Propósito experimental” y de “La ciudad como obra de arte”, el programa se comprometía con el
silenciamiento de la expresión de la arquitectura, mediante una “construcción espiritual vacía, activa, horizontal” (Oteiza y Puig,
1959: 228) que definía “un espacio religioso de idéntica naturaleza a la de nuestro cromlech, un tipo de monumentalidad como
estatua-cromlech, el acto ideatorio más extraordinario de la creación artística, saber definitivo para la vida, con la que se hace
desde el hombre un pueblo, todo un pueblo” (Oteiza, 1975-orig 1963: s/p, nos indiciales 97-103). Podemos decir que, con el este
Monumento, se enuncia definitivamente la solución espacial receptiva emanada de su programática sobre el trabajo del arte en
la ciudad, que, fundamentalmente, consideraba “secundaria la cuestión del embellecimiento”. Una idea que reactualizará en cada
proyecto colaborativo de integración arte-arquitectura que afronte con arquitectos y/o artistas. Establecido ya su compromiso
con la función del arte en la ciudad, Oteiza hará pública su posición de artista responsable con la tarea de su época. Declarará, “al
afirmar que abandono la escultura quiero decir que he llegado a la conclusión experimental de que ya no se puede agregar escul-

les para una urbanística levantina. El caso valenciano») y, por último, «un arquitecto valenciano a determinar» («Posibilidades de nuestra ciudad»). Consultar
ARNAIZ, A., ELORRIAGA, J., LAKA, X., MORENO, J.(2008) La colina vacía. Jorge…op cit. pp. 320-321
10. “Propósito Experimental 1956-1957” es el texto programático que, en forma de cátalogo autoeditado, Jorge Oteiza presentó acompañando a las esculturas
presentadas para la IV Bienal de Sao Paulo 1957. Posteriormente fue publicado íntegro en Nueva Forma nº 14, Madrid, marzo 1967. También apareció en AAVV,
Oteiza. Propósito experimental, el catálogo de la exposición comisariada por Txomin Badiola, celebrada en la Fundación Caja de Pensiones de Madrid en 1988.
Existe igualmente un facsímil editado por la Fundación Museo Jorge Oteiza, 2007
11. Ante esta cuestión de la monumentalidad en Modernidad, se cita siempre la referencia clásica “Nueve puntos sobre la Monumentalidad”, compilados en 1943
por Giedion, Sert y Léger, publicados en 1957 en Arquitectura y comunidad por Giedion, en el que se declara en el punto 2 que “los monumentos son expresión de
las más altas necesidades culturales del hombre.
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tura, como expresión, al hombre ni a la ciudad. Quiero decir que me paso a la ciudad –resumiendo todo conocimiento estético en
Urbanismo y diseño espiritual- para defenderla de la ocupación tradicional de la expresión.” (Oteiza, 1960: 230)12
En esta noción de monumentalidad enunciada como espacio receptivo, subyace también la articulación del arte con la construcción del paisaje de la ciudad moderna perfilada en su texto-matriz Interpretación Estética de la Megalítica Americana de 1952,
entendido por Oteiza como el efecto de la identidad cultural de su época, y un modo de ser hombre, dirá, en su continuo resolverse
con la muerte como sujeto y como artista (moderno). Una cuestión, ésta, inseparable de la utopía pedagógica (también moderna)
inserta en el ideario estético oteiziano sobre el saber sensible emanado de la educación en Arte que, como hemos comentado,
el escultor intentará materializar en distintos proyectos como Instituto de Investigaciones Estéticas /IIE, pensado para potenciar
la educación estética del sujeto, su sensibilidad y emancipación. Un Laboratorio de Estética Comparada en el que investigar las
prácticas artísticas no como un fin en sí mismas, sino como un saber para ser aplicado, estéticamente, a la Ciudad, cuya última
oportunidad de realización fue el mencionado proyecto, no construido, para la Alhóndiga de Bilbao (1987-90).
3. DE LA ESTÉTICA OBJETIVA (LA ECUACIÓN Y LA LEY)
la estatua. Oteiza se traslada a América del Sur en 1935 interesado en el estudio de las civilizaciones precolombinas y
los renacimientos artísticos, permaneciendo entre Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Colombia hasta 1948. Será durante su
estancia en Colombia cuando realice su estudio sobre la escultura de los yacimientos arqueológicos de San Agustín y San
Andrés en los Andes colombianos. El estudio de esta “estatuaria original” funcionará técnicamente para ordenar sus ideas
sobre la “Estética objetiva” y precipitará las bases rectoras del pensamiento oteiziano. Interesa destacar cómo, desde sus
primeros textos en 1935, la escritura representará para el escultor un modo de organizar y pasar a discurso el saber adquirido durante su periodo experimental. Tras su llegada a Bilbao, enunciada esta estética como “ciencia independiente del
arte” (Oteiza, 1952: 49), publicándose en 1952 bajo el título Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana.
Pero será durante su etapa experimental en el Laboratorio, cuando dicha “Estética objetiva” se despliegue para comprender
el comportamiento interno del arte y dar cuenta de su función emancipadora. Oteiza la definirá como una estética estructural que “tratará de los problemas fundamentales, internos, de la consistencia, estructuras, clasificación, y las diversas
problemáticas del artista dentro de su laboratorio experimental” (Oteiza, 1984-orig 1965: 62). La estética estaba en relación directa con la “Ecuación estética molecular”, otra de sus herramientas conceptuales, que venía fraguándose desde la
década de 1940, cuya finalidad era la obtención del “Ser Estético”, una creación distinta de la realidad13, pero distinguible
por su “unidad” y “consistencia”, como cualidad universal de unos objetos (las obras de arte) que trascienden el momento
histórico en el que han sido creados.
lo político. La importancia de estas herramientas de pensamiento, es que con la Estética objetiva, Oteiza nos deja emplazados
en la cuestión operativa, técnica, de la función “política y existencial” del arte. Una operación, ciertamente dinámica por estructura, que permitía su apertura a la ciudad y, además, la nueva tarea del hombre Oteiza (no del artista) para la transmisión de su
saber del arte y la transformación de las estructuras (fundamentalmente las pedagógica) de su comunidad. En este sentido,
y en fecha muy temprana, comienza a manifestar su preocupación por las relaciones del arte con la esfera pública, en franca
relación con los planteamientos del arte productivista y constructivista ruso y el muralismo mexicano. En este sentido declaraba “os hablo como escultor de una época en que el artista necesita pensar y los demás necesitan de su pensamiento. (…) Hoy
resurge con la pintura mural una pintura para las masas y la escultura queriendo revivir como escultura, vuelve al campo y a
la calle donde el artista vive como pueblo que es, sintiendo como nunca con su misión social el interés y el conocimiento de la
pureza de las verdades estéticas. (…). El artista se apresta con sus armas a la lucha social. (…) El arte en verdad debe cumplir
ahora una misión social que el artista tiene la obligación moral de sentir y comunicar” (Oteiza, 1935a: s/p)
La “Ley de los cambios en la expresión” de 1962, vendrá a completar este juego instrumental. Con esta Ley, el escultor Oteiza verificaba el carácter conclusivo de su obra y el necesario abandono del Laboratorio. Argumentará, incluso, la necesidad histórica de
conclusión del arte contemporáneo, que, a su juicio, debía culminar con la desaparición de la obra de arte, con su disolución en la
ciudad, como garantía de éxito del “Proyecto político” que tenía por finalidad la renovación y emancipación de la sociedad. Sobre
su pertenencia a este lugar reconstruido -reinventado por él para el arte-, escribirá: me sentía de nuevo en la vida, como graduado

12. “El arte contemporáneo ha terminado (El final del arte contemporáneo)” está contenido en una carta que Oteiza escribe al escultor y amigo Nestor basterretxea desde Lima en abril de 1960, que luego incluirán en el catálogo de su exposición en la sala Nebli de Madrid. Original en archivo documental de la
Fundación Museo Jorge Oteiza. Apareció Reproducido por primera vez en 1973 en Nueva Forma nº 89, Madrid. Posteriormente en Badiola, T., op. cit. p. 230
13. En la ecuación, Oteiza opera con cuatro tipos de seres: los «seres reales», corresponden al «factor sensible» («aquello que se ve») y se caracterizan por
las formas naturales de la naturaleza; los «seres ideales» se identifican con el «factor intelectual» («aquello que se piensa») y se caracterizan por las formas
geométricas puras y la relaciones matemáticas, las cuales únicamente existen como tal en la mente; los «seres vitales» corresponden al «factor vital» («aquello que se siente»), y remiten a la vida psíquica personal, a la convivencia y a la relación con la muerte, la cual produce el “sentimiento trágico” (en alusión
directa a Unamuno). Finalmente, distingue un cuarto tipo de ser, los “Valores” (Aloys Müller) aunque considera la tarea del artista no es la representación de
los valores, sino su producción. De este modo, Oteiza sitúa en el primer término de la ecuación estética molecular los tres seres que componen la realidad
percibida (con los Valores aislados), representando el segundo término el Ser estético, como incógnita: SR · SI · SV · [V?] = X = SE. esta ecuación supone una
estructura dinámica en la que sus elementos interaccionan dialécticamente mediante dos operaciones diferenciadas que el artista lleva a cabo: la primera
de ellas supone la síntesis de los seres reales y lo seres ideales, dando lugar a “lo abstracto”, que Oteiza califica como arte “relativo”, “binario”, incompleto;
la segunda operación dialéctica se produce entre “lo abstracto” y los seres vitales, dando lugar al Ser estético. En este sentido, la cuestión de “lo abstracto”
presupone en ambos, crítico y escultor, una responsabilidad con el propio comportamiento interno del arte pero, más allá, implica una responsabilidad con lo
social en tanto que dichos contenidos, estructurales o temáticos, suponen ya una respuesta específica desde el arte y, por tanto, a la construcción-destrucción
de “nuestra época asincrónica y disociada, de nuestra época sin escala unitaria”
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desde el arte para participar con los demás (…) me refiero concretamente al comportamiento político en la transformación de la
vida y de la sociedad, fundamentalmente en las estructuras de la educación (Oteiza, 1991-orig 1964: 30-36).
4. A MODO DE PROPÓSITO (HERRAMIENTA Y METODOLOGÍA)
el propósito. Ante el estado de la cuestión de nuestras ciudades (y del arte), es evidente que la función del arte (y la cultura)
propuesta por los principios pedagógicos y emancipadores de la Modernidad se ha visto finalmente desplazada por las instancias que organizan la imagen (estratégica) de la ciudad, alcanzando esta función, de nuevo, el valor utópico que la vio nacer
hace ya doscientos años. Las necesidades de la lógica económica global suponen un modelo de desarrollo por el cual cultura y
conocimiento se erigen como sectores de futuro, en los que la educación, en Bilbao (en occidente), aspira a competir como otro
producto en venta. Y sin embargo, la pregunta por “qué educación” no es fácil de responder, conociendo la tendencia expoliadora
que el mercado global ejerce en todos los sectores en los que se desarrolla y de los cuales se nutre. Quizás, podríamos aplicar
cierta noción de sostenibilidad de los activos emancipadores del arte que trabajaban más por la construcción del sujeto y de la
comunidad, que por aquellos objetivos del sistema productivo que banalizan al arte y al conocimiento. El propósito es que aquella
manera de entender el trabajo de arte se instaure (y actúe) como el reverso de estos modos tan postmodernos y neoliberales de
entender el conocimiento y la cultura. Proponernos redefinir, por época, la(s) respuesta(s) particular, histórica y determinada del
escultor Oteiza nos emplazaría ante la cuestión operativa, técnica, de la función “política y existencial” del arte en nuestra época.
Estado actual de la primera piedra-monolito del Monumento a José Batlle y Ordóñez ante las antiguas Canteras del Parque Rodó
Rambla costanera Presidente Wilson, Canteras Parque Rodó y Club de Golf, Montevideo (44E FMH / CMDF)

Imágenes del panel explicativo enviado por Jorge Oteiza y Roberto Puig al Primer Grado del Concurso Internacional para el Monumento a Batlle Ordoñez en Montevideo, 1960 (Archivo Fundación Museo Jorge Oteiza y Archivo Pando del Instituto del Patrimonio
Histórico Español Ministerio de Cultura

Proyecto para el Centro Cultural La Alhóndiga, Bilbao (1989). Fotografías de maqueta inicial para el proyecto Básico y de Jorge
Oteiza y Francisco Javier Sáenz de Oíza frente a la maqueta «Solución 78 m. (R)», Archivo General Ayuntamiento de Bilbao
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Fotomontaje de “El Cubo” en el Ensanche de Bilbao, así llamado popularmente el Centro Cultural La Alhóndiga de Bilbao.
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RESUMEN
La cibercultura, considerada nuestra cultura contemporánea, surge de las relaciones entre las tecnologías digitales en
red y la vida cotidiana. Nuevas prácticas de autoria se estructuran y se desarrollan en los diversos espacios y tiempos
en línea. La hipermedia, aliada al hipertexto y a la convergencia de medios, posibilita nuevas formas de contar historias
y compartirlas en las redes sociales. Imágenes, fotografías y vídeos, en movilidad e ubiquidad constante, son utilizados
para narrar la vida cotidiana y también poseen un gran potencial para prácticas formativas. Partiendo de este contexto, el
presente artículo expone una investigación-formación desarrollada en el segundo semestre del año 2015 en la disciplina
Tecnología Educacional, en el grado de Pedagogía de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, UERJ. El proyecto Visual
Storytelling (narración visual de histórias) en la red social Instagram fue uno de los géneros de relato digital trabajado
como propuesta pedagógica en la formación de profesores, que mediante el arte de recordar y contar historias escolares,
la experiencia dejó como resultado narrativas e imágenes autobiográficas, sobre la escuela y sobre el proceso de formación de los futuros docentes.
Palabras clave: Storytelling; Instagram; Cibercultura; Formación docente.
1. STORYTELLING EN TIEMPOS DE CIBERCULTURA
El Storytelling, narración de historias, es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Sabemos que desde antes del
surgimiento de la escritura los diversos pueblos narraron sus experiencias de múltiples formas. Los relatos, cuentos, leyendas,
historias tuvieron una función clave en la transmisión y en la circulación de conocimientos. Estas historias nos llevan a las
primeras civilizaciones de tradición oral, siendo la Storytelling una práctica que representa y lleva consigo la memoria viva de
los ancestrales, la tradición de los pueblos, de la humanidad.
Jerome Bruner (2014) sostiene que los seres humanos vivimos inmersos en un mar de historias que dan forma y sentido a
nuestras experiencias vitales. Es en estas historias donde nos relacionamos con otros, establecemos lazos, socializamos y
aprendemos. En su libro “Realidad mental y mundos posibles” (1998) el autor contrapone dos modalidades de funcionamiento
del pensamiento: la lógico/científica y la narrativa. La primera está regida por hipótesis y principios, utiliza la categorización
y la no contradicción en las conexiones formales y es el modo por el cual resolvemos las cuestiones prácticas de la vida. La
segunda, conocida como modalidad narrativa del pensamiento, se ocupa de las acciones humanas, constituyendo, según el
autor, la forma de pensamiento más antigua de la humanidad. Este pensamiento consiste en contar historias sobre sí para uno
mismo y para los otros. Al narrar estas historias vamos construyendo significados a través de los cuales nuestras experiencias
van adquiriendo sentido. Cada modalidad de pensamiento permite modos característicos de acceso a la realidad. (Aguirre,
2012). Así, para Bruner, el lugar de la narrativa en la vida de la sociedad es central. Este autor afirma que vivimos la mayor parte
de nuestras vidas en un mundo construido sobre las reglas y mecanismos de la narración, y esto significa que todos, de algún
modo, experimentamos el arte de narrar.
Siguiendo la misma línea de pensamiento Carlos Scolari afirma que “Los humanos siempre contamos historias. Las contamos
durante milenios de forma oral, después a través de las imágenes en las paredes de roca, más adelante por medio de la escritura y hoy mediante todo tipo de pantallas. Más que Homo sapiens somos Homo fabulators. A los humanos nos encanta escuchar,
ver o vivir buenos relatos.” (Scolari, 2014, p.17).
La utilización del concepto de Digital Storytelling (narración digital de historias) tuvo inicio en la década de los años 90 en los
EEUU. Joe Lambert fue el primer autor en utilizar el termino, y sus experiencias de investigación con la narración de historias
y trayectorias personales a lo largo de muchos años hicieron desarrollar la metodología del Digital Storytelling que consiste en
crear un vídeo breve, de 4 minutos de duración, en el cual predomina el contenido narrativo. En el vídeo, el narrador comparte
en formato audiovisual aspectos de su historia o temática de interés, utilizando diversos recursos digitales (fotografías, imágenes, música, vídeos, sonidos, etc.)
La metodología del Digital Storytelling fue incluida por Lalueza, Crespo y Camps (2010) entre las tres líneas de investigación
emergentes relacionadas con la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los procesos de socialización del individuo. Experiencias que utilizan Digital Storytelling en formato de vídeo como forma de expresión y autoria,
1124

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

desde edades precoces, en la educación formal e no formal, en la dinamización sociocultural, en la intervención terapéutica, en
el desarrollo cultural comunitario, demuestran como el pasaje de estatuto de espectador para el de narrador es fundamental
en la socialización de los seres humanos.
Nuestra intención es mostrar como el Storytelling se presenta con nuevas características en la cibercultura. Podemos observar que ya no son solamente vídeos cortos, podemos encontrar historias en las múltiples posibilidades de lenguajes que la
hipermedia nos ofrece. La narración de historias es utilizada en las estrategias de marketing de las grandes empresas, en las
publicidades, ONGs, instituciones educativas, y en el cotidiano de millones de personas que habitan y publican contenido en
las redes sociales de internet. Narrar y contar historias personales, en el lenguaje hipermedial, produce efectos marcantes en
el usuário que interactúa con dichas historias.
“Delante de un ordenador, tablet o smartphone, cada uno de nosotros registra su historia vía redes sociales, narra lo que está
viviendo, testimoniando o inventando, lo que quiera. Millones y millones de historias luchando por un lugar al sol en la bombardeada memoria de las personas, buscando ser recordadas, admiradas, compartidas. Historias de individuos, grupos, nombres
y marcas, todo mezclado” (Xavier, 2015, p:15)
En la diversidad de historias narradas en los cotidianos de las redes que habitamos en el ciberespacio podemos observar
como los recuerdos y las memorias que forman parte de nuestra formación personal son recurrentes, las historias de vida se
manifiestan como fuentes fundamentales en la construcción de saberes cotidianos. El arte de recordar, con todo su potencial,
es evocado por diversos espacios en línea y redes sociales como Facebook, cuando, por ejemplo, trae nuestras antiguas memorias y hechos del pasado en fotografías y narrativas de años pasados para nuestra biografía, cuando realiza un mini-video
automático recopilando “los mejores momentos” o “el cumpleaños de una amistad próxima” rescatando, mediante algoritmos,
nuestros recuerdos.
Instagram1 es una red social en línea de intercambio de fotografías y vídeos, permite a sus usuarios aplicar filtros y editar
imágenes. La aplicación, creada en el 2010, soporta imágenes, textos, vídeos, mapa de localización y hashtags y es una de las
redes sociales que más se expandió en los últimos años. Instagram es la red social elegida por muchos Storytellers, contadores
de historias, profesionales ligados a la práctica del fotoperiodismo, publicitarios, fotógrafos y artistas como una plataforma
para denunciar, informar y narrar sus crónicas de viajes e historias.
Imágenes 1 y 2: Logo de Instagram y función de Instagram Stories

Fuente: Site web de Instagram

En el año 2011, las hashtags (etiquetas) fueron incorporadas al Instagram. Son palabras o frases que forman una cadena de
caracteres precedidos por símbolo #. Su función principal es la de conectar información sobre un determinado tema por medio
de un hiperlink. Las hashtags fueron utilizadas por la primera vez en la red social Twitter en el año 2007 y, desde entonces, este
símbolo no para de crecer en las redes sociales. Fueron incorporadas por Instagram, Tumbrl, Google+ y, en 2013, por Facebook.
Es interesante observar que el potencial de la utilización de la hashtag reside en el acto de clicar. Es aquí que podemos conectar
y visualizar todos los post y referencias sobre el mismo asunto que utilizaron la misma hashtag como medio de difusión. El uso
masivo de una hashtag determina un trending topic, palabras clave o frases más repetidas en un determinado momento en las
redes sociales, marcando una tendencia.
En el final de 2016, Instagram incorporo la opción de contar historias, Instagram Stories (imagen 2), que permite, por medio de
vídeos cortos e imágenes con incorporación de pequeños textos, emoticonos y efectos, la narración de historias breves. Esta
posibilidad no existía cuando tuvimos la experiencia de la investigación-formación narrada en este artículo, pero confirma de
alguna manera que el fenómeno de contar historias está en expansión y es cada vez más utilizado por los usuarios en las diversas redes sociales de Internet. Más allá que la opción de contar historias no estuviese disponible en el año 2015, ya teníamos
la impresión de que Instagram podía ser utilizado como un espacio narrativo.

1. Instagram: https://www.instagram.com/
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2. METODOLOGIA
2.1. Investigación-formación en la Cibercultura
La investigación-formación en la cibercultura entiende la práctica docente más allá de la racionalidad técnica, las prácticas
formativas se articulan en diversos espacios y tiempos del propio movimiento de las redes, de la movilidad y la ubicuidad de
los dispositivos móviles, de las experiencias de lectura y escritura en la hipermedia. Prácticas que cambian, que innovan y que
inspiran nuevas prácticas, esta es la dinámica que caracteriza nuestro tiempo. Y con este desafío lidiamos en el cotidiano de
nuestro campo de investigación, haciendo y pensando prácticas formativas en red, lo que implica una verdadera inmersión y
utilización de las tecnologías digitales como artefactos culturales de dichas prácticas.
Según Santos (2006) “No es posible crear, investigar, o enseñar una experiencia educativa en los principios de la cibercultura e investigación-formación sin el uso de las interfaces comunicacionales de las TIC como dispositivos de esta formación
(Santos, 2006, p: 124). Las interfaces digitales permiten movilizar una pluralidad de registros y variados géneros de discursos, por esta razón el ambiente virtual se crea a partir de una propuesta pedagógica y de una investigación inicial que
se modifica ganando nuevos contornos a lo largo del desarrollo de la investigación-formación. Pensamos la educación en
línea no como una mera evolución de las prácticas masivas de educación a distancia, sino como un fenómeno de nuestro
tiempo, de nuestra cultura contemporánea que entiende que los sujetos se forman en movimiento, sin separar los contextos
educativos de las ciudades y sus artefactos culturales. Por esta razón buscamos inspiraciones formativas que provienen
de la cultura, que llevamos a nuestras prácticas en las clases y utilizamos diversas plataformas digitales como espacios
multirreferenciales de aprendizaje.
Partiendo de estos fundamentos, en las prácticas de una investigación-formación se crean diversos dispositivos formativos,
pensados como actos curriculares, que generan conocimientos y reestructuran la práctica, estos dispositivos son en realidad
tácticas (Certeau, 2013) singulares que los sujetos realizan para lidiar con los dilemas vivenciados en su docencia. El proyecto
de Visual Storytelling en Instagram abordado en este artículo muestra un tipo de dispositivo formativo inspirado en un género
híbrido del relato digital.
Todos los datos que surgen del campo de la investigación-formación se materializan en narrativas e imágenes, el estudio de
las narrativas del proceso de formación docente toman un lugar central en este abordaje, por eso mismo es una opción metodológica traer a nuestros sujetos practicantes con sus verdaderas identidades2.
Aquí la narrativa, en sus diversas manifestaciones, va a tomar una importancia central, el ejercicio de narrar acontecimientos y vivencias, articulando en la formación de espacios y tiempos que integran la historia de vida con la historia
profesional, basados en experiencias que pueden promover la concientización de las prácticas educativas más reflexivas
y el proceso de formación, en el cual es sujeto no es responsable por su formación, sino que también contribuye para la
formación de sus pares. En este proceso, el intercambio de subjetividades puede constituirse en un dispositivo fecundo
(Santos, 2014).
“La principal razón para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que los seres humanos somos organismos contadores de historias, organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto,
es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo.” (Connelly; Clandinin, 1995:11)
Así, los recuerdos y memorias que forman parte de la formación personal y la historia de vida se manifiestan como fuentes
fundamentales en la construcción de saberes de la docencia. En diversos espacios en línea vemos como estas prácticas de
“recordar” son estimuladas, estas prácticas ciberculturales se tuvieron en cuenta a la hora de entrar en nuestro campo de
investigación-formación.
“Comprender las experiencias formadoras y de aprendizaje experiencial como dimensión del trabajo con el abordaje experiencial o autobiográfico, nos permite acceder a las narrativas autobiográficas de la historia de vida, por entender que la fecundidad
de tal opción posibilita aprender desde otro lugar los aprendizajes que fueron construidos a lo largo de la vida y potenciarlos
en el transcurso de la formación.” (Souza 2006:136)
En sus trabajos, Antonio Nóvoa destaca la importancia de la práctica docente como fundadora del proceso de formación y
profesionalización docente. Defiende la idea ya utilizada por Paulo Freire en sus diversas obras de que los docentes y discentes aprenden juntos, formando y formándose en el contexto socio-histórico, cultural y ecológico, en el cual la relación profesor-alumno se instituye. Por esta razón la comprensión y el “pensar sobre” los momentos, las historias y los recuerdos que
constituyen el proceso de formación es, en realidad, un acto formativo.
El campo de la presente investigación-formación fue realizado en la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), en la disciplina Tecnología Educativa del curso de Pedagogía. Durante el segundo semestre del 2015 un grupo de 40 alumnos participaron de la disciplina. Nuestro propósito principal fue realizar una investigación-formación que fomente las narrativas
autobiográficas de los estudiantes por medio de las tecnologías digitales con la elaboración de relatos digitales, entendemos
2. Todos los sujetos practicantes de la investigación-formación citados en el presente artículo autorizaron la divulgación de imágenes, post y autorías realizadas durante la disciplina Tecnologías en la Educación, del curso de Pedagogía de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.
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como narrativas autobiográficas a las narrativas, imágenes y sonidos que traen momentos, experiencias y reflexiones sobre la
vida personal de los propios alumnos y que interfieren en su formación profesional como futuros docentes. Con las bases de
la investigación-formación nos propusimos desarrollar el proyecto de Visual Storytelling para fomentar el surgimiento de las
narrativas de formación sobre la escuela y la memoria escolar.
2.2. Visual Storytelling como dispositivo de la investigación-formación
Sumergirnos en imágenes y recuerdos es, de algún modo, viajar y revivir el pasado. En cada viaje que hacemos nuestra memoria elige traer cosas diferentes, construye, reconstruye y reinventa. Ninguna historia será igual porque los contextos y las
intensiones del narrador cambian con el pasar del tiempo. ¿Qué sucede cuando miramos una fotografía de la época escolar?
¿Aprendemos algo cuando contamos esas historias? ¿Existe algo formativo en esta experiencia de recordar y narrar lo que
recordamos? ¿Qué sucede cuando estas historias son compartidas en redes sociales?
La propuesta de traer la memoria escolar por medio de imágenes fotográficas tuvo una doble intención: en primer
lugar conocer nuestros practicantes culturales, las historias que traían, de donde venían y como estas historias están
y forman parte de sus identidades, constituyéndolos; y, en segundo lugar, vivenciar un acto de currículo que integre
estos movimientos de recordar y narrar en redes sociales, dando potencia y compartiendo narrativas de formación
en la red. Repensando los artefactos culturales que componen la escuela, en el pasado y en el presente, y como los
mismos nos forman.
Elegimos Instagram como espacio multirreferencial de aprendizaje porque es una red social en la cual las personas crean,
comparten y divulgan sus autorías en imágenes y sus historias, convirtiéndose así en un espacio propicio e potente para la
creación de un Visual Storytelling.
Propusimos que los estudiantes traigan fotografías de la época en que estudiaban en la escuela primaria y, a partir de
ellas, desarrollamos juntos nuestra propuesta pedagógica3. Así, el día elegido, ellos llevaron sus fotografías y comenzamos la clase compartiendo y comentando esas imágenes en formato de fotografía impresa, esta situación cambió
totalmente el clima en la clase. Todos querían ver las fotos de los otros y saber un poco más de las historias que estas
imágenes llevaban.
Imagen 3: Proyecto Visual Storytelling

Fuente: acervo de las autoras

Después de este momento, habíamos planeado orientar la instalación de la aplicación Instagram en los dispositivos
móviles (celulares y tablets), pero no fue necesario pues todos nuestros estudiantes ya eran usuarios, practicantes
culturales en dicha red social. Y este no es un dato menor, es muy relevante para quien busca crear un dispositivo de
investigación-formación en la cibercultura, ya que entender los practicantes de la investigación como practicantes
culturales que interactúan y crean autorías en la cultura implica también estar sintonizado con estas prácticas en el
cotidiano.
Seguidamente les pedimos que fotografiasen y editasen la fotografía impresa que por alguna razón habían elegido
traer en nuestro encuentro. Pero no fue simplemente un proceso de digitalización de la fotografía. Más allá de la edición con filtros, en la descripción de la imagen cada practicante narró, de manera escrita, recuerdos que se asociaban
a la imagen.

3. Es importante mencionar que la divulgación y uso de las imágenes fue autoizado por todos los alumnos de la clase, por medio de autorización impresa y
firmada, donde fueron informados y aceptaron participar de nuestra investigación-formación.
CULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN

1127

Imagen 4: Projeto Visual Storytelling

Fuente: acervo de las autoras

Para nosotros, la práctica de Visual Storytelling no es simplemente una fotografía con descripción, sino que lo entendemos
como un todo. Un fenómeno de la cibercultura que se manifiesta como una nueva forma de narrar, en la cual, se integran además de la imagen y la narrativa, hashtag y localización geográfica en el mapa del app. Todos estos elementos la componen
como un todo. En ese momento de la clase, se dio potencia a un proceso de narración hipertextual autobiográfica, ligado a la
memoria escolar de cada uno.
“Ver una fotografía significó/significa, siempre, contar historias, en narrativas sobre la situación retratada o sobre otra que la
imagen recuerda, o, quizás, sobre investigaciones que en ella están o que, justamente no están, pero ‘que de ella me acordé
porque…’ Y, también, el sentido inverso se da cuando, narrando un hecho sucedido, alguien dice: ‘tengo una fotografía genial
de ese día…’ Y, olvidando el relato, se levanta para buscar, en otra habitación, tal fotografía que llegando, recuerda una historia
diferente de la que estaba siendo contada.” (Alves, 2008, p:182)
Imagen 5: Visual Storytelling de Luana

Fuente: Instagram de la estudiante Luana
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Al narrarse la persona parte de los sentidos, significados y representaciones que son relacionados con las experiencias vividas
mezcladas a la propia experiencia del momento. El arte de narrar, como una invención de sí mismo, autobiográfica, se instaura
en un proceso meta-narrativo porque expresa lo que quedó en la memoria (Souza, 2012, p:174). La memoria gira en torno de la
relación pasado/presente y trae consigo un complejo proceso de transformación de las experiencias recordadas, pues cuando
narradas siempre cambian. “Que memorias elegimos para recordar y relatar, y como damos sentido a las mismas son cosas
que cambian con el pasar del tiempo” (Thomson, 1997, p:57).
Imagen 6: Visual Storytelling de Lúcia Marques

Fuente: Instagram de la estudiante Lúcia

En esta Visual Storytelling criada por la estudiante Lucia podemos observar como el hecho del desfile de la escuela en el día
7 de septiembre narrado en la fotografía cobró significado. La imagen del desfile trae el recuerdo de su familia y de su ciudad
natal en la provincia de Minas Gerais, que se reunía en torno a la conmemoración. Aquí tenemos la escuela tradicional y sus
dispositivos de formación ciudadana siendo narrados. Lucia no fue la única estudiante que recordó el desfile del 7 de septiembre, Leticia (imagen 7) también trajo recuerdos de la misma fecha patria, con otro artefacto significativo de la cultura escolar:
la bandera.
Imagen 7: Visual Storytelling Letícia

Fuente: Instagram de la estudiante Leticia

La manera en que queremos ‘ser recordados’ está implícita en la forma en que narramos nuestros recuerdos. La participación en los actos escolares, en los desfiles, la ropa que fue utilizada en las fiestas de junio4, la decoración de la
escuela, sus espacios y olores. Todos esos detalles forman y componen los acontecimientos y hechos que son evocados
a la hora de mirar para las imágenes fotográficas que actúan como personajes conceptuales (Alves, 2007) en el sentido
de dialogar y traer pistas valiosas sobre las ideas y valores de las practicas pedagógicas que los practicantes vivieron
en estos momentos.

4. Las fiestas del mes de junio son fiestas típicas en Brasil. Se festeja la noche de San Juan, considerada la más iluminada del año, se realizan bailes, juegos
y comidas típicas alrededor de una hoguera.
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Les pedimos para que cada Visual Storytelling fuese compartida con la hashtag #DigitalStorytellingUERJ para poder tener el
acceso a todas las fotografías y creaciones de los estudiantes.
Imagen 8: #DigitalStorytellingUERJ

Fuente: red social Instagram

Muchos comentarios en las fotos de los practicantes fueron surgiendo en la red social después de compartirlas. Y aquí
habita una de las mayores potencias del Storytelling en tiempos de cibercultura: el poder compartir historias de vida
y formación de manera pública en las redes sociales. Este acto posee un carácter formativo y al mismo tiempo que la
narrativa es compartida, los intercambios y comentarios disparan nuevos recuerdos y nuevas narrativas digitales. La
manera que escribimos públicamente no es la misma que cuando escribimos en privado, para nosotros en un espacio
íntimo. Al campartir una foto o narrativa en una red social lo hacemos con la intención de que el otro pueda leer, le guste, comente y comparta. La alteridad está presente desde el inicio en la narración de una historia digital, pues el otro
también la compone.
3. ALGUNAS CONSIDERACIONES
La creación del dispositivo Visual Storytelling en la red social Instagram hizo surgir narrativas digitales de los profesores en
formación. El proceso pedagógico no podría haber sido pensado fuera del contexto cultural, histórico y social en el que esta
relación se instituye, siendo vital entender la práctica docente más allá de la racionalidad técnica: como una fuente de conocimientos y el lugar privilegiado para hacer una investigación (Santos, 2014, p: 92).
La práctica de Visual Storytelling en el App Instagram funcionó como un dispositivo de nuestra investigación-formación multirreferencial articulado a la memoria cultural de nuestros alumnos, futuros docentes, que viven la cibercultura y son practicantes culturales de la misma. Este dispositivo evocó la memoria escolar, una mirada sobre sí mismo, sobre el sujeto en formación
que posibilitó conexiones con recuerdos y olvidos, con lugares y rincones de la escuela, personas, comidas, olores y sonidos.
Todo este proceso autoral surgió a partir de las fotografías e imágenes de la escuela.
La experiencia pedagógica proporcionó autorías que nos dejaron narrativas hipertextuales autobiográficas, un trabajo que
mezcló soportes analógicos y digitales y consiguió resignificar las miradas para las propias experiencias escolares de los
estudiantes, docentes en formación.
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A FOTOGRAFIA ENTRE O OLHAR DE UM CEGO E SEUS MUNDOS
Dânia Soldera
FAV/UFG, Brasil
danisoldera@gmail.com
RESUMO
Na busca por alçar novos olhares, este artigo apresenta outros modos de ver o mundo e as imagens por meio das imagens
produzidas por um fotógrafo cego. Desse modo, a proposta é problematizar o que é o ver e os modos de ver, principalmente
no tocante às imagens fotográficas, e propor novas possibilidades para perceber e relacionar-se com as imagens. O olhar dos
artistas fotógrafos cegos é o ponto de partida para articular conceituações, apontamentos, problematizações e questionar
a convicção oculocentrista que pensa o mundo imagético como pertencente apenas aos videntes. A fundamentação teórica
tem raízes nos estudos da cultura visual que corroboram para pensar o ver, a fotografia e a reflexão dos deficientes visuais
viabilizada pelo campo, e discutir questões como imagem, sua produção e alguns possíveis modos de ver e se relacionar com
as imagens. A fotografia é colocada em debate para avançar nas reflexões referentes aos modos de ver, perceber, criar e pensar
o ver que vai além. E pensa a descrição e a língua como elementos articuladores para a relação dos deficientes visuais com a
fotografia e imagens de modo geral. Ao adentrar no universo da língua, a tradução surge como possibilidade para refletir sobre
os modos de construção das imagens fotográficas pelos deficientes visuais. O ver é uma construção que se apoia na visão, e
que se completa nas sensações, memórias e imaginação. Buscando ampliar a discussão sobre os modos de ver são apresentados os relatos, processos e trabalhos fotográficos de Josias Neto. Análises e interpretações que abarquem a produção deste
fotógrafo não são tecidas, pois o intuito da pesquisa é refletir a respeito das possibilidades do ver em sua riqueza de formas e
manifestações, com isso, ampliar o conhecimento sobre a imagem.
Palavras-chave: fotografia; modos de ver; fotógrafos cegos; tradução; cultura visual.

O intuito deste artigo é trazer ao pensar o que é o ver e os modos de ver, principalmente no tocante às imagens fotográficas,
e apresentar outras possibilidades para perceber e relacionar-se com imagens. Para desencadear tal processo, tomamos
o ponto de vista de um fotógrafo cego, a fim de pensar os modos de ver, perceber e criar imagens e a construção de significados a partir delas. O olhar dos deficientes visuais põe em questão a convicção de que apenas aos videntes pertence o
mundo imagético.
Ao questionarmos a posição oculocentrista, ante as imagens, sugerimos formas diversas de perceber e criar sentidos com e a
partir delas. É desse lugar que falamos, um terreno de limites tênues e indefinidos, em que as regras para o ver são efêmeras,
fluidas, em constante transformação. Adentramos territórios que possibilitam às imagens modificar-se, adquirir novos sentidos e significados, depois de vistas, ao serem ‘transvistas’ por quem se relacione com elas.
Um aspecto da construção deste texto merece ser apontado para que a leitura não fique comprometida: a escrita na primeira
pessoa do plural. Entendemos ser este o momento para uma breve explanação a respeito. A escolha da escrita e narração na
primeira pessoa do plural, o nós, não é fortuita, e muito menos decorre de algum demagogismo acadêmico. Essa escolha resultou da maneira como nos propomos a encarar a pesquisa e o ver. Antes de iniciá-la, tínhamos outras concepções a respeito
da imagem, dos modos de ver, perceber e pensar sobre ela. Durante o percurso, também nossos modos de encarar, pensar e
sentir o assunto foram mudados e estão em processo de ampliação. Por essa razão, quando falamos nós é porque os nossos
modos de ver também estão em suspenso e incluídos na construção pelo ‘transver’. Esse ‘transver’ só ocorre no encontro com
o outro, que, por sua vez, toma forma ativa no ‘transver’. O outro, sejam os teóricos ou os colaboradores, ao encontrar o eu do
pesquisador, faz surgir o nós da narração, e pensar no ‘transver’.
1. A CONSTRUÇÃO
Num primeiro momento, parece ser uma tarefa muito difícil, para não dizer impossível, imaginar que indivíduos cegos estabeleçam qualquer relação com imagens. Mas consideramos que, no cenário contemporâneo, parte significativa das informações
que nos chegam diariamente são imagéticas, informações visuais de todos os tipos, veiculadas por diferentes mídias. Assim,
não podemos ignorar o fato de que, de alguma maneira, os cegos também se relacionam com elas. Se eles vivem em um mundo
oculocentrista, transitam entre imagens, estas fazem parte do seu dia a dia e, consequentemente, do seu repertório. Baseados
apenas nesse argumento já podemos supor que sim, os cegos vivem imagens, percebem-nas, constroem significados a partir
delas e também são tocados a produzí-las.
Ao pensar que “uma educação para a cultura visual não implica na formulação de regras para o olhar e muito menos uma
expectativa de generalizar ou ‘universalizar’ modos de ver e interpretar” (Valença e Martins, 2007: 888), percebemos nesse
campo de estudos a abertura epistemológica que possibilitaria colocar em questão o ato de ver e ao território de fronteiras
cambiáveis por onde o olhar do cego poderá nos guiar e permitir ampliar discussões sobre a imagem. Parte dessa motivação
advém das inquietações levantadas pelo teórico da cultural visual W. J. T. Mitchell, quando diz que “do ponto de vista sensorial
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todas as mídias são ‘mistas’” (Mitchell, 2009: 167). Ou seja, independentemente de suporte ou técnica, a visão é apenas um dos
vários sentidos estimulados pelas produções artísticas e demais artefatos que constituem a cultura visual. Entendemos, com
isso, que a fruição de uma imagem visual está além dos limites da visão, o que implica uma abrangência ampliada das possibilidades de percepção. Outra questão apresentada pelo autor e que, de certa forma, confirma e instiga o pensamento anterior,
refere-se ao que venha a ser uma alfabetização visual. Mitchell cita os experimentos do cientista e pesquisador Bishop Berkeley, o qual – por meio de experiências empíricas com pessoas que recuperaram a visão após longo período de cegueira – relata
a dificuldade da reabilitação visual. Situação também descrita por Oliver Sacks no texto “Ver e não ver” (1995), sobre o caso de
Virgil, um homem de cinquenta anos cego desde a infância em decorrência da retinose pigmentar (doença sem correção até os
dias atuais) e catarata. Virgil passou por cirurgias para remover as espessas cataratas e teve seu dia a dia acompanhado pela
noiva Amy, que iniciou um diário no dia seguinte à operação. Já no segundo dia Amy relatou alguns problemas com relação à
reabilitação visual de Virgil: “Tentando se adaptar à visão, é difícil passar da cegueira à visão. Tem que pensar mais depressa,
ainda não é capaz de confiar na visão. […] Como um bebê aprendendo a ver, tudo é novo, excitante, amedrontador, está incerto
sobre o que significa ver” (Sacks, 1995: 72). Tais situações apontam para a necessidade de uma “‘linguagem visual’ que requer
a coordenação de impressões ópticas e táteis a fim de construir um campo visual estável e coerente.” (Mitchell, 2009: 174). Um
campo visual se estabelece e recria com base nas diferentes percepções sensoriais. Esse deslocamento do olhar é propiciado
por um campo de estudos que não estabelece fronteiras fixas, e abre precedente para o caminhar nesse terreno partindo das
bordas e deslocando o centro, provocando fissuras e estranhamentos, ao mesmo tempo em que se transforma.
É neste aspecto que percebemos os estudos da cultura visual como um terreno aberto, flexível e possível de se problematizar
tais questões. Para complementar essa ideia, Dias (2011) apresenta o pensamento de Mignolo a respeito da epistemologia de
fronteira, que “incentiva o desenvolvimento de um ‘outro pensamento’, deslocando os binários eu/outro (…), e provocando um
deslocamento de rígidas noções de expectação, análise de imagens, modos de ver, questões de posicionalidade” (Dias, 2011:
89). E é dessa forma que o problematizamos, como um local que possibilita o surgimento de um outro pensamento e de outros
modos de ver. Evgen Bavcar, fotógrafo e filósofo esloveno, cego desde os 12 anos em decorrência de dois acidentes, também
trata desse trânsito, quando fala do seu lugar entre dois mundos, ou nos dois mundos ao mesmo tempo, o mundo dos videntes
e dos cegos, do visível e do invisível, da luz e das trevas, da imagem e do verbo, do fotógrafo que mesmo cego produz imagens
e reflete a respeito delas e da possibilidade de ver além delas.
Por mais que, ao falarmos dos estudos da cultura visual, num primeiro momento, o associemos diretamente à visão, este
é um campo de estudos que parece mais próximo da experiência com a imagem. Ou seja, abarca também a possibilidade
de aproximação com a não visualidade – expressão aqui empregada para falar da ausência da visão em níveis profundos
da deficiência visual, ou simplesmente, a cegueira –, pois não limita seu foco apenas a descrições formais ou significados
dos elementos que compõem a imagem. Ele possibilita uma conversa com as imagens fotográficas a partir de outras perspectivas, outros sentidos e experiências individuais. Desse modo, destacamos Aguirre quando aborda o “trabalho com a
cultura visual a partir da perspectiva da experiência” (2011: 88). Pensamos nesta como a experiência de vida e de mundo, e,
também, como uma referência que para o cego se dá por meio das suas memórias. No campo de estudos da cultura visual
as formas/elementos visuais não são tomados como fontes únicas de informação, abrindo espaço para que a bagagem de
conhecimentos do indivíduo faça parte das impressões, compreensões e interpretações que formará, quando em contato
com uma fotografia, por exemplo.
Se a educação da cultura visual, como apontada por Dias (2011: 39), entende que “diferentes formas de produção da cultura
visual possam ser estudadas e entendidas de um modo mais relacional e contextual”, por que não pensar um pouco mais, também, com relação às diferentes formas de percepção dos artefatos da cultura visual? Pois, como destaca Mitchell (2009), não
existem mídias puramente visuais, ou seja, não apenas vemos uma imagem, com também podemos percebê-la pela audição,
olfato, paladar, tato, e ainda por nossas memórias, os registros pessoais de contatos e experiências anteriores. Conhecer as
ideias de estudiosos como os mencionados nesse trabalho abre precedente para refletir a partir do olhar dos deficientes visuais, que não possuem a visão como referência, mas habitam e percebem o mundo com base nos demais órgãos sensoriais, e
assim criam novos sentidos. É esse “ver” das pessoas cegas que, conforme apontamentos de Silva (2012), oferece a percepção
tátil e a interpretação dos elementos visio-espaciais dos objetos para o surgimento das imagens mentais.
Tais argumentos são corroborados por Alice F. Martins, ao esclarecer que os esforços para compreender os processos implícitos na construção de sentidos levam em conta os embates, os desequilíbrios nas relações de poder, os conflitos, bem como as
lutas pelos direitos à diferença, à diversidade, à multiplicidade de manifestações e modos de expressão, tendo a Cultura como
o solo sobre o qual as dinâmicas sociais se desenvolvem. (Martins, A. F., 2012: 208)
No livro El ojo ilustrado: indagación cualitativa y merjora de la práctica educativa (1998) o pesquisador e educador Elliot Eisner
propõem que aprendamos a ver e não apenas a olhar o mundo e as próprias experiências. Aprender a ver como maneira de
inclusão na produção do conhecimento sem a pretendida neutralidade que a pesquisa científica defende. Para ele o ver é uma
conquista, pois todos nascemos com os dois olhos e a possibilidade de olhar as coisas, porém o ato de ver vai além de uma
simples olhada. Ver significa compreender também seu contexto histórico e social, as relações de poder, a realidade do mundo
e a posição cultural que ocupa determinado objeto que está sendo olhado, assim como argumentado por Alice F. Martins.
Essas questões de relação de poder e modos de ver é também discutida amplamente por John Berger no livro Modos de ver
(1999), que faz uma profunda análise sobre os modos de perceber as imagens. Nele são abordadas as questões que influenciam e alteram a percepção da imagem, sejam elas motivas pelo contexto em que é vista, modo como é veiculada, intenção
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com que é usada, conhecimento e marco cultural de quem a vê. Onde e o modo como vemos as imagens está ligado com o
marco cultural. Modos de ver revela como nossos modos de ver interferem na nossa maneira de interpretar.
A forma de ver de acordo com as argumentações de Berger definem a significação da imagem. Cada indivíduo vê a partir de
seu lugar histórico, ideológico, psicológico e/ou culturalmente determinado, e esse lugar interfere a interpretação. A maneira
como vemos as coisas é afetada pelo que sabemos ou pelo que acreditamos saber a respeito delas. Para Berger ver é um ato
de escolha. Olhar buscando algo é o oposto de ver.
O campo de estudo da Cultura Visual advém da “necessidade de interpretar a globalização pós-moderna da visualidade como
vida cotidiana, preenchendo a lacuna existente entre a riqueza de experiência perceptiva e a capacidade de analisá-la” (Mirzoeff apud Fabris, 2007: 1). Além disso, ele se mostra também como uma ampliação do recorte histórico e crítico das imagens.
Assim, a contextualização na história e na análise da arte ganha espaço e abre caminho também para uma perspectiva sociológica das obras, que começam a ser vistas como atos coletivos tanto na interpretação quanto na destinação, e não mais como
fenômenos individuais. Ou seja, no lugar da visualidade como propriedade característica e definidora dos objetos, Bal (2004)
aponta que são os próprios atos de visão destes objetos que constituem o objeto de seu domínio: sua ancoragem social, sua
historicidade e a possibilidade de analisar sua sinestesia. Pois, é na possibilidade de “realizar atos de visão e não na materialidade do objeto referido, onde se decide se um artefato pode ser considerado a partir da perspectiva dos estudos da cultura
visual” (Bal, 2004: 8). O ato de ver é essencialmente impuro.
É um ato cognitivo que classifica e interpreta as informações do objeto, ambiente e memória a partir dos vários sentidos,
que também tem graus de visualidade, e, auxiliam na formulação das imagens mentais. A percepção do mundo visual pelas
pessoas cegas, com base nas reflexões trazidas por Silva, valida os estudos sobre “a capacidade interpretativa dos seres vivos
com relação a um novo olhar do fenômeno de conhecimento, demonstrado na operação biológica do organismo como um
todo e não por manifestações isoladas da representação visual” (2012: 302). Ou seja, a visualidade se dá pela conjunção da
informação de todos os sentidos e interação de cada um com o espaço em que vive. O ato de ver, de acordo com as reflexões
expostas aqui, não pode mais ser entendido como uma prerrogativa de visão ocular, ao menos em nosso campo de estudo,
porque, como Silva (2012) defende, já expandiu os limites teóricos e produtivos da cultura visual e comunicação, além de
outras especialidades.
2. OS MODOS DE VER DE JOSIAS NETO
Josias Neto é estudante de filosofia, tem 30 anos e há sete perdeu a visão de maneira total e imediata por descolamento da retina bilateral, uma retinopatia diabética. Antes de ficar cego não gostava de fotografia, de ser fotografado, tinha ojeriza, como
costuma falar. Seu interesse veio como um desafio, quando em 2009 uma professora de informática do Espaço Braille, da
biblioteca do SENAC-SP, comentou sobre o curso de fotografia para deficientes visuais e perguntou se gostaria de participar.
Como já não gostava de fotografia exitou um pouco mas pensou: “Ahh, eu não vou me dar bem. Já não gosto.”. Mas depois,
eu entrei no curso e o pessoal me ensinou as técnicas iniciais de fotografar com a câmera embaixo do queixo, centralizar a
câmera, maneira de segurar a câmera, e tudo. A partir daí, a primeira foto que eu tirei achei que ficou boa, aí pensei, “acho que
eu consigo fazer esse negócio”. (Neto, 2013)
Fotografar criando as imagens, isso foi o que mais fascinou Josias. Quando vai em determinados lugares para fotografar,
sempre pergunta para alguma pessoa como é o ambiente, o lugar, a luz, as cores predominantes, e assim, vai criando a imagem
como quer. E quando se depara com uma cena que não pode ser modificada, mas que lhe agrada o pensamento, o modo de
enxergar a foto, faz o clique para ter a imagem registrada.
No autorretrato Espelho, de 2012, é possível conhecer um pouco mais de Josias Neto. Mesmo não gostando de ser fotografado
mostrou com essa imagem um pouco de sua essência, seus valores e, principalmente, seu posicionamento e forma de encarar
o mundo.
Josias Neto fez essa fotografia com o auxílio de uma das educadoras do projeto num estúdio da própria instituição. Primeiro
desenhou o arco de luz branca e depois com papel-celofane azul fez o fundo. Essa imagem foi feita como proposta de exercício
de autorretrato e a falta do sorriso é reflexo do seu posicionamento para com o mundo. Ele comentou que não gosta de ser
fotografado, prefere ficar atrás das lentes, mas tentou se mostrar como é. Com essa fotografia mostra sua personalidade. A
imagem fala da seriedade com que Josias Neto encara tudo o que faz, ele age desse modo para não perder o foco das coisas
que deseja. Para o fotógrafo “quando você se olha no espelho ele não mente, pois ele mostra o que é colocado a sua frente. Ele
vai te confrontar. Ele mostra o que eu sou” (Neto, 2013).
Josias lembra que quando enxergava era muito preso a visualização e, com isso, muitas coisas que aconteciam ao seu redor
passavam despercebidas. Sua compreensão sobre o ver passa por esse ponto, pois entende que quando a pessoa se identifica
intimamente, tem prazer com aquilo que está enxergando, há um interesse de parar para ver, caso contrário, ela só visualiza.
Pois o ver demanda que realmente se compreenda as coisas dadas a vista, que refletem o olhar e passam em imagens, “ver é
você aprofundar o conhecimento do seu campo visual. É você sentir, compreender e conhecer totalmente, não simplesmente
só bater o olho e tá bom. Acho que o ver vai além disso, é mais profundo, ele é algo integro, por inteiro” (Neto, 2013). Ou seja,
o ver é algo que relaciona todos os sentidos, não apenas a visão.
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Sempre gostou muito de filmes, entender as imagens, mas não tinha muito interesse por fotografia. Por vezes quando assiste
a um filme, Josias diz que ainda bate aquela sensação “Como eu queria tá vendo isso agora, daria tudo pra tá vendo isso
agora” (Neto, 2013). Mas sempre depende da descrição de alguém pra tentar formar aquela imagem na memória. As pessoas
ainda tem muita dificuldade em descrever, o que gera uma imagem diferenciada pra pessoa que não enxerga. Esse problema
de tradução é uma das principais dificuldades encontradas pelos deficientes visuais de grau severo, pois cria uma barreira
difícil de transpor. Josias acredita que em muitos casos aquilo que lhe é descrito e ele imagina são situações e cenas bastante
distintas, pois são raras as descrições feitas e as imagens que um deficiente visual imagina, que tem uma referência total, que
sejam quase idênticas.
Mas apesar disso é possível criar uma imagem pra ajudar a compreender melhor os fatos que se passam. Para escolher suas
fotografias, Josias assegura que sempre é preciso a ajuda de alguém que enxerga pra descrevê-la, sendo essa uma maneira
da imagem se consolidar. É a partir da descrição, ou seja, da tradução da imagem em palavras, que as formas vão se tornando
aos poucos mais concretas. Por essa razão, sempre que possível, ele ouve a descrição/tradução de mais de uma pessoa, por
entender que os olhares são diferenciados e se complementam na imagem. Como apontado por Josias Neto, o olhar é diferenciado, é particular e “está muito ligado ao coração”, ou seja, “o olhar é sempre diferenciado pelo coração da pessoa”. Acredita
ainda, “que aquilo que seu coração sente ele busca, então, às vezes a mesma foto tem um detalhe que o olhar de uma pessoa
capta e a outra não vai nem notar, ela nem prestou atenção” (Neto, 2013). Na escolha das imagens, além das descrições/traduções que levam à construção delas, Josias Neto, por exemplo, leva em consideração também a maneira como a pessoa fala. É
assim que ele avalia se a fotografia ficou boa ou não. É a partir desse conjunto que ele seleciona as imagens e é também nesse
momento que outro processo de tradução inicia, na formulação da descrição/ legenda, que acompanha a fotografia, elaborada
pelo fotógrafo, juntamente ao título.
Descrição da figura 1, Espelho: autorretrato em light paint na cor azul. Pose levemente em ¾ voltada para a direita com uma
espécie de arco azul ao fundo emoldurando e iluminando o semblante sério e compenetrado desse homem de olhos azuis.
Figura 1: Espelho, 2012. Fotografia de Josias Neto. Fonte: Arquivo pessoal.

Esse processo de ver por meio de palavras, pela tradução, ajuda a compreender melhor o que se passa no ambiente. Josias
destaca esse aspecto pela performance que fotografou, de que trataremos em seguida. Mesmo com a tradução do educador
que o acompanha e da audiodescrição do próprio espetáculo, às vezes ficava difícil de entender, devido ao barulho, ou por
longos períodos sem fala. Mas há outros fatores que igualmente dificultam o processo, principalmente na hora de fotografar.
Neste caso da performance, o desafio estava nos muitos movimentos. Ele dependia de gestos e posições, o que resultou em
muitas imagens que não lhe agradaram. Mas houve duas que atenderam suas expectativas.
A fotografia da figura 2, chamada + Sentidos, é recente e por isso, segundo Josias, ainda não foi devidamente trabalhada. Essa
imagem foi feita durante uma performance teatral parte da programação do evento + Sentidos, em São Paulo, realizado por e
para pessoas com diferentes tipos e graus de deficiências. Para fazer esse recorte, Josias precisou chegar bem próximo, assim
pode captar o momento em que a bailarina amarrava o cadarço da bota com a boca. Ele explica que estava “com uma lente
35mm, então cheguei bem próximo a ela, por ser uma performance o público estava bem perto, e como eram pessoas com
deficiências o pessoal a via com dificuldade e ia ajudar. Então fiquei bem de frente” (Neto, 2013). A performer sabia que quem
a fotografava era um deficiente visual e o ajudou com suas poses.
Descrição da imagem 2, +Sentidos: horizontal, colorida. Close na bailarina/performer amarrando o cadarço do pé esquerdo
com a boca e mão direita, ela aparece com a perna esquerda cruzada sobre a direita e o corpo inclinado sobre a perna para
amarrar o cadarço. Na imagem não é possível ver o braço esquerdo, apenas o ombro direito, os cabelos loiros curtos e parte da
perna esquerda. Ela veste uma blusa rosa bebê de manga princesa e uma regata amarela da seleção brasileira. Ainda é possível
ver parte da saia verde petróleo, meia arrastão de trama mais fechada preta e tênis botinha preto com amarelo, estampa de
oncinha. A cabeça e o pé na parte superior esquerda da imagem formam uma diagonal até com o ombro e joelho, no canto
inferior direito.
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Figura 2: + Sentidos, 2013. Fotografia de Josias Neto. Fonte: Arquivo pessoal.

Esse trabalho fotográfico foi um pouco diferente do que costuma fazer, pois estava ali para fotografar o espetáculo. Josias
além de contar com a descrição da performance feita pelo aluno/educador do curso, que o acompanhava, tinha também a opção da audiodescrição do próprio espetáculo, já que o evento era voltado para abranger o público com deficiência. Ele fala que
fez essa foto por perceber pelas descrições que aquele era um momento que mostrava bastante precisão na execução da ação
que tinha grande grau de dificuldade, não só pela forma inusitada com que acontecia, mas também, pela performer ter algum
tipo de limitação no braço esquerdo. Para Josias essa fotografia fala de superação e reinvenção, e também de adaptação, já
que a sociedade de modo geral ainda possui um pensamento perigoso e equivocado com relação as pessoas com deficiência.
Descrição da figura 3, Performance: Bailarina deitada sobre uma superfície preta no centro da imagem, ao fundo é possível ver
parte da plateia sentada e o chão é marrom caramelo. A bailarina está deitada de barriga para cima com os pés e mãos para o
alto. Ela usa uma espécie de máscara preta e na cabeça uma tiara com orelhas da Minie. Nas mãos calça botas de cano longo
douradas, no pé direito uma sandália verde claro e meia rosa pink, já no esquerdo um tênis botinha de oncinha.
Figura 3: Performance, 2013. Fotografia de Josias Neto. Fonte: Arquivo pessoal.

A outra imagem feita durante o espetáculo Josias Neto chamou de Performance, nela a bailarina, como ele se referiu, estava
“travestidas de várias roupas, com uma máscara, com um óculos desenhado com olho, um arquinho da Minie que piscava”
(Neto, 2013). Segundo Josias, ela estava deitada em um tablado preto parecendo uma estátua, um enfeite. Ele escolheu esta
posição para fotografar por demonstrar uma encenação de fato. Para ele essa imagem faz lembrar a forma como a mulher é
vista, ainda nos dias atuais, pela sociedade machista brasileira, como um objeto, um enfeite. E o fato da performer estar totalmente coberta por fantasias e adereços, enfatiza uma construção, onde a mulher não é vista como realmente é. Traz a tona a
visão do homem sobre as mulheres, que na maioria é distorcida e deturpada.
Hoje, sem dispor da percepção pelo órgão da visão, Josias tem uma maneira diferente de enxergar as coisas, não se prende
ao sentido visão, só olhar e pronto. Ele tenta compreender melhor sentindo e perguntando. As vezes ele tem a impressão de
incomodar, pois tem pessoas que não gostam, não tem paciência, até mesmo entre os familiares.
Mas essa é uma maneira que nós temos, não é porque não enxergamos que a gente tá nulo de ver nada. Então essa questão
de estar sempre perguntando para saber como é, é pra gente ter uma referência do que tá acontecendo, das coisas que tá
surgindo novas. É pra gente não ficar alheio, nulo na sociedade por causa da ausência da visão. (Neto, 2013)
Descrição da figura 4, Sala Urbana: fotografia horizontal, com um leve desfoque. No chão um pouco de sujeira, duas embalagens amarelas sobressaem, mas o destaque fica para uma TV antiga quase no centro da foto que está escorada em um muro
velho, sujo e com algumas pichações principalmente no lado direito.
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Figura 4: Sala urbana, 2012. Fotografia de Josias Neto. Fonte: Arquivo pessoal.

Na fotografia Sala urbana, que faz parte do projeto O que a cidade não vê15, é possível entender mais sobre seu posicionamento. O
projeto executado em 2012, foi elaborado por Josias e contou com a parceria de dois amigos e fotógrafos cegos. Foi desenvolvido
para mostrar a cultura dos moradores das periferias das zonas leste, sul, norte e oeste de São Paulo, regiões abandonadas pelo governo, e, vistas como pobres e vazias de tudo, pela sociedade de modo geral. A imagem é desfocada para falar do descaso, da cegueira
das pessoas que ali moram e ao passar por situações como essa fazem não ver. É comum o descarte de objetos e outras coisas nas
ruas, tornando a calçada um depósito de lixo. As pessoas fazem das ruas extensão de suas casas, as transformam em seus quintais,
não se preocupam com o outro. Com essa fotografia Josias coloca em discussão também a transformação dos espaços públicos em
privados. Ele disse que essas cenas se tornam clichês, mas servem para chamar atenção para o olhar e para a cegueira.
O fato de frequentar o curso de Alfabetização Visual não mudou o seu modo de entender o que é ver e o que é imagem, mas ajudou a compor compreensão que formulou. Ver para ele, “é sentir mais as coisas, é ter um conhecimento maior daquilo que você
busca olhar. Eu não tenho a imagem, então, pra eu ver ou enxergar é preciso sentir completamente aquilo que eu tô querendo
transformar em imagem” (Neto, 2013). Em suas fotografias, Josias não busca a formosura e beleza, prefere colocar conceitos
na imagem. Ele gosta de expressar o que sente, o que pensa, pras pessoas olharem e refletirem sobre aquele conceito, aquele
pensamento. Os padrões estéticos são importantes, mas não essenciais. O essencial é você compreender o pensamento, o
sentimento daquilo que tá sendo exposto e não mostrar beleza, a estética das coisas, porque isso é muito passageiro.
Quando fotografa Josias Neto procura transmitir pensamentos, conceitos na imagem e não buscar beleza somente. O conceito
que busca, geralmente, é indicado através do título, da descrição da imagem, para que as pessoas tenham uma noção daquilo
que procura expressar.
Descrição da fotografia Eros, figura 5: imagem horizontal em light paint. Fotografia do perfil de um homem e uma jovem mulher
(foto da cintura para cima, centralizada) que estão frente a frente de mãos dadas num universo vermelho realçados por pontos
focais de luz. O homem está a esquerda, de olhos fechados segurando as mãos da amada que está de óculos escuros, cabelos
presos em coque volumoso e usa um relógio no pulso esquerdo. Ela veste uma blusa florida de fundo escuro e ele uma camisa
social de meio tom. No ombro direito do homem é possível ver a mão de alguém, como um sinal de apoio, segurança.
Figura 5: Eros. Fotografia de Josias Neto. Fonte: Arquivo pessoal.

Eros, que significa amor em grego, foi o título escolhido por Josias Neto para a fotografia da figura 5, onde trabalha a questão
do olhar. Nela um homem mais velho está de frente a uma mulher mais jovem, em posição que lembra uma cena matrimonial.
Josias aborda o amor com um olhar sem julgamento, por isso, os personagens estão de olhos fechados. A pose, as expressões
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e a cor, foram planejadas para falar de amor e também do preconceito. Preconceito do amor entre pessoas de diferentes idades, do amor entre alguém com visão normal e um cego, entre um rico e um pobre.
Josias comenta que é muito fácil para as pessoas falarem da vida do outro sem conhecer, e destina essa fotografia ao amor
sem preconceitos. Para o fotógrafo, o homem de olhos fechados está sentindo a mulher que, por sua vez, está feliz por conhecê-lo como ele é e não a partir do que os outros veem e falam.
Questionado sobre como define o que é imagem, Josias diz entender a imagem como sendo uma história. “Tudo tem uma história, toda imagem tem um fato por trás dela, uma história, e ela marca determinado instante dessa história” (Neto, 2013). Em
suas fotografias procura mostrar o lado mais poético com a imagem e não só registrar algo que aconteceu, mesmo que elas
sejam um registro. Contar uma história. A legenda e o título ajudam a contar essa história, dar indícios dela.
Descrição da figura 6, Visão: fotografia horizontal de um homem vestindo jeans, camiseta branca e jaqueta verde militar aberta. A
fotografia está centralizada e balanceada por duas figuras masculinas, o entre eles divide a imagem ao meio verticalmente. O homem
de frente mais ao fundo, parece olhar para o fotógrafo que aparece pela sua sombra projetada na parede, apesar de sobre a parede, a
sombra por ser maior, parece estar na frente, entre o rapaz e a câmera, mais próxima do fotógrafo, tal impressão se dá também pela
sombra ter o topo da cabeça e parte das pernas cortadas da foto. Mistura de sombra e luz em um retrato com autorretrato.
Figura 6: Visão, 2012. Fotografia de Josias Neto. Fonte: Arquivo pessoal.

A fotografia da figura 6, chamada Visão, foi feita à noite, nas ruas de São Paulo. A partir da descrição feita pelo amigo que o acompanhava, Josias foi montando a composição da imagem, que trabalha com jogo de luz e sombra para dar esse efeito mais técnico
e estético. Josias diz gostar de brincar com a sombra porque proporciona resultados bacanas e com isso faz com que as pessoas
reflitam sobre seu próprio modo de ver, pois ao mesmo tempo que é possível ver a silhueta de uma pessoa, não dá para ver como ela
é. Isso tem relação direta com a deficiência visual, esse saber sem saber, para que as pessoas entendam com é para um deficiente
visual conhecer alguém. Sempre fica essa ideia de vulto, pois você toma conhecimento de que uma determinada pessoa está presente, mas não consegue saber muito além disso. São dois estranhos, e aí está a ambiguidade da foto, “ele me vê e eu não o vejo,
a imagem retrata a visão de duas diferenças” (Neto, 2013), por serem dois estranhos um virou um vulto, uma sobra para o outro.
A fotografia Reminiscências, tem um significado muito especial para Josias, pois faz lembrar de quando ainda enxergava e
costumava olhar para o sol. Ele era um apaixonado pelo pôr do sol e, sempre que possível, gostava de parar para admirar esse
momento, e diz que ainda faz isso, mesmo sem ver. Por ser tão belo, era também um momento de reflexão, de lembrar de situações vividas durante a infância, por isso deu esse nome a fotografia. E os sapatos velhos representam uma questão de relação
de tempo e memória, quando calçados passearam por diversos lugares e, depois, lançados aos fios.
Figura 7: Reminiscências, 2012. Fotografia de Josias Neto. Fonte: Arquivo pessoal.
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Descrição da figura 7, Reminiscências: fotografia horizontal, tirada de baixo para cima. O sol aparece na parte superior central
da imagem atrás de três fios de luz. Logo abaixo outros três fios de eletricidade sustentam seis pares de tênis amarrados aos
pares pelos cadarços e que ali foram lançados. Os tênis são vistos apenas como silhuetas, por estarem contra o sol.
A fotografia Reminiscências, feita no início de uma tarde nublada de outono em 2012, é uma das preferidas e mais significativas para o fotógrafo. Antes de fazer a fotografia, Josias ficou parado na posição escolhida por alguns minutos para sentir
o lugar e, posteriormente, poder lembrar da imagem e das impressões do local. Deixou o diafragma da câmera bem aberto
para entrar bastante luz e resultar num excesso de brilho que não permite ver com detalhes, como quando se olha contra o
sol mesmo. Desse efeito que buscou reproduzir, vem o título da fotografia Reminiscências, que significa uma vaga lembrança.
Em suas fotografias, Josias não busca mostrar beleza, ele quer evidenciar conceitos, trabalhar emoções, propor reflexões sobre
lugares e modos de viver. Ele procura mostrar o que a sociedade aparenta não querer ver. Por acreditar que o olhar da sociedade
para com a periferia é preconceituoso, ele se dedicou a comunidade de forma real, com seus diferentes aspectos. Para ele, a
fotografia não deve ser apenas visualizada pelo aspecto estético, ela precisa falar da sensibilidade e do momento em que é feita.
Josias, assim como outros fotógrafos cegos, não entende muito bem o que as pessoas querem saber, quando questionam qual
a graça de fotografar se ele não pode ver. Para essa indagação ele responde: “A graça é completa, porque não precisa ver o que
fez, mas sim, sentir”. Só ver não representa muito no contexto de suas fotografias.
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RESUMO
Este trabalho apresenta a narrativa do meu percurso para ingressar na carreira docente. Começo narrando os momentos finais da minha atuação no mercado de Contact Center e os constrangimentos de assumir a escolha pela licenciatura. Sendo a
licenciatura uma área já periférica dentro das atividades profissionais no Brasil, ainda hoje, chamo a atenção para a questão de
ser uma licenciatura em Artes Visuais que dentro do cenário escolar há uma cultura de considerá-la periférica em detrimento
às demais. Abordo também as considerações sobre minha formação que foi em parte no curso presencial da Universidade
Federal de Goiás (UFG), na Faculdade de Artes Visuais (FAV), e em parte, também pela UFG-FAV, mas na modalidade de Ensino
a Distância (EaD) e da importância metodológica da disciplina de estágio. Essa narrativa culmina em minhas observações e
percepções que deflagram um problema ao qual proponho reflexão e investigação: As relações da performance do corpo com
a imagem no ambiente escolar.
Palavras-chave: Mercado, docência, Ensino Médio, Corpo, Performance,
1. DO MERCADO DE CONTACT CENTER ÀS ASPIRAÇÕES DA SALA DE AULA
Meu ingresso à carreira docente, na educação básica da rede estadual de ensino, em Goiás, se deu em um cenário conturbado
por lutas da classe, um pós-greve de 50 dias que culminou em nova estrutura de plano de carreira aos docentes, entre perdas
e equiparações salariais propostas pelo Governo e Secretário da Educação daquele ano de 2012, através da aprovação da lei
estadual 17.508 de dezembro de 2011.
Na época uma matéria de denúncia em 11 de janeiro de 2012, no site do SINTEGO, convocou os professores para mobilização
contra as mudanças da lei que permitiu achatar o salário dos servidores mais antigos, retirando-lhes ainda a titularidade, ou
seja, uma dupla perda.
Estes apontamentos são apenas para fins de contextualizar tais conturbações presentes neste meu ingresso na carreira docente. O de alguém formado em partes pelo curso de licenciatura em Artes Visuais, modalidade presencial, onde não obtive a
certificação, e em partes pela licenciatura em Artes Visuais, modalidade EAD, onde finalmente colei grau.
Desta forma a modalidade EAD merece menção, pois nela conclui minha formação que havia carente de fechamento de TCC.
Cabe relatar que ainda durante a faculdade, no curso presencial, tornei-me aluno trabalhador, ingressando no mercado de
Contact Center, onde acabei por constituir carreira entre cargos de analista, consultor e supervisor. Cargos operacionais que
me localizam em uma vida imersa na rotina de planilhas, escuta ativa aos liderados, um turbilhão de reclamações de clientes
e gerência de conflitos entre os interesses capitalistas e da classe trabalhadora.
Neste sentido cabe lembrar que tais interesses são diferentes. Henry A. Giroux, em seu livro Atos Impuros (2003), traz uma
válida crítica a um anúncio de uma página na revista Forbes, onde há uma espécie de convite conclamando os capitalistas a
se unirem, porém dentre tais capitalistas não há nenhum trabalhador no sentido tradicional. Os representantes do capitalismo
são, segundo (Giroux, 2003: 51), representantes da classe média, estão vestindo blazers e gravatas e estão carregando pastas
executivas ou telefones celulares.
Já engrenado no sistema do mercado como trabalhador de performances voltadas para uma rotina com focos em resultados
corporativos. Eu fui, desta forma, um managemant performer, que é uma das categorizações de performance que trago por
intermédio de Judith Vidiella que rastreia três marcos para as relações da performance com a educação, as tecnologias e a
sociedade pós-fordista (MCKENZIE appud VIDIELLA, 2015: 20).
Essa rotina contribuía com minha insatisfação alimentando o conflito entre a minha formação de caráter humanista e profissão guiada para resultados, dentro de uma cultura empresarial, no mesmo sentido que propõe Giroux (2003: 52) de que as
forças ideológicas institucionais operam que funciona pedagogicamente e politicamente para governar a vida organizacional,
produzir trabalhadores submissos, consumidores despolitizados e cidadãos passivos. Nos três últimos pontos residia o conflito e a discrepância, mas também o retorno às reflexões acadêmicas e propósito de ter escolhido um curso de licenciatura.
Minha primeira ação, buscando eliminar essa discrepância (profissão X formação), foi a de prestar um concurso em 2010,
na Secretária de Educação do Estado de Goiás, correndo risco de não poder assumir, pois ainda estava sem a certificação de
licenciado. No mesmo ano que conclui e pude obter minha certificação também fui convocado, via diário oficial para assumir
a carreira em 16 de abril de 2012.
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Uma situação no mínimo curiosa. Fiquei na fila de espera, no segundo lugar da regional, que era a da Vila Brasília, em Aparecida
de Goiânia, por quase dois anos, sendo que próximo à expiração do prazo para convocação pude obter a minha colação de
grau. A colação de grau da turma foi no dia 31 de abril de 2012, sendo que meu contrato tornou-se ativo no estado no dia 02
de maio de 2012.
Ainda antes deste ingresso na carreira docente precisei encerrar minha carreira anterior. Na empresa meu pedido de desligamento e justificativa não foram dados por críveis: “Você está falando sério?” Esta pergunta me perseguiu nos corredores por
uns três dias, pois não parecia sensato deixar uma carreira comercial para começar novamente a partir da regência de sala de
aula, da educação básica, no ensino público.
Alguns assédios também foram percebidos, no sentido de checarem comigo se eu estava ciente dos vencimentos da classe, de
que rapidamente minha vaga seria preenchida e não poderia ser retomada, mas rasguei o peito, o verbo e me lancei na carreira,
afinal o que poderia haver de tão ruim em ser professor e atuar na área de minha formação, artes visuais?
2. PRIMEIRAS PERCEPÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: CHOQUE COM A REALIDADE E O NASCIMENTO DA MINHA
PERSPECTIVA DOCENTE
Cheguei à escola, à educação básica. Encontrei uma escola de professores atarefados, recém-chegados de um pós-greve
decepcionante devido às perdas já mencionadas, a classe ainda amargando o desfecho daquele episódio da Educação Pública estadual do Estado de Goiás. Era possível ouvir ainda na sala de professores, o som de tom lastimoso, as narrativas das
desventuras do novo plano de carreira que favoreceu poucos que entraram em detrimentos ao achatamento salarial de todo o
restante da classe.
Passei dias observando uma gestão escolar em conflito entre a classe de origem e o cumprimento de metas educacionais.
Um gestor escolar matemático tentando equacionar fatores humanos e burocráticos buscando um produto-resposta cheio de
incógnitas, letras permeando números, números permeando gente e conflito permeando metas, ainda na palavras de Giroux
(2003), uma encampação empresarial da escola. Em minha concepção, uma preparação do solo para a semeadura de uma
possível privatização do ensino.
Entendi nessa nova perspectiva, uma oportunidade de agora ser o professor de Artes Visuais que vislumbrei em minha graduação. Aqui cabe retomar um dos recortes da minha formação que justificam algumas colocações seguintes.
Em 2005, na disciplina de estágio, ainda na modalidade presencial, fui surpreendido por uma nova perspectiva de estágio
docente, onde não mais o estágio começava no interior da escola, mas em seus arredores, no bairro. Esta nova perspectiva na
época me causou um grande mal-estar, pois não conseguia entender a importância de espiralar os percursos deste contato
com escola, conhecendo primeiramente seus arredores, os espaços onde a cultura local acontece. Confesso que devido à
minha imaturidade, na época, me limitava a pensar que apenas poderia aprender sobre a sala de aula dentro da sala de aula.
Contudo houve amadurecimento e desdobramentos sobre isso.
Em 2009, tive acesso aos frutos dessa imersão quando me deparei com textos que citavam a experiência em 2005. Todavia,
agora, não estava mais estudando a modalidade presencial e sim na modalidade Ead. O que era mal-estar me veio neste segundo momento de uma forma palatável e com ar de sistematização. Isso de uma forma que pude obter uma compreensão da
importância e relevância dos levantamentos etnográficos no trabalho docente.
Minha primeira ação foi retomar as leituras de Guimarães (2008), que narrando a experiência do trabalho com estágio não
partiria de uma plano organizado convencional e tradicionalmente mas previa: “a) Ida a campo (várias). Levantamento e registro do espaço físico, da equipe pedagógica, das características dos discentes, do entorno, etc. Anotar, fotografar, entrevistar,
investigar. b) Investigar e refletir sobre o que já vem sendo desenvolvido na escola enquanto ensino de arte.(temas, projetos,
conteúdos, etc) c) Considerar a experiência prévia do professor da casa (mesmo que sem formação ou com formação defasada), evitando atitudes discriminatórias; d) Leitura o PPP ou documento equivalente e verificar qual o espaço (ou a ausência
deste) para a arte e a cultura no mesmo; e) Construção processual de um dossiê com as informações levantadas e compartilhamento com a turma em sala de aula. Busca de soluções coletivas; f) Construção de uma proposta (ou redimensionamento)
a partir do diálogo construído nos espaços de estágio (formais/não formais) e a partir das visualidades resultantes da pesquisa
de campo.” (GUIMARÃES, 2008: 4)
Guimarães, ainda salienta que não há a intenção de propor receituários, mas sim um esforço em organizar um processo não
linear. Afinal o processo de estágio é pré-requisito institucional que deveria ter, na época, carga horária mínima de 400 horas,
que na Ead, foram organizadas e distribuídas em cinco disciplinas.
Desta forma, já professor regente e recém chegado à docência, minha primeira atividade não se deu diretamente na escola,
mas em seus arredores, através de um processo etnográfico e cartográfico, fazendo alguns de seus caminhos-de-ir-embora,
ou caminhos-de-ir-para-escola, buscando entender a identidade visual do bairro, quem o modelava, se eram alunos da unidade
escolar, etc… um trabalho de algumas tardes, muitas fotografias, muitas conversas, de cafés doces e amargos tomados lá e cá,
entre um bar e uma panificadora daqueles arredores.
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Este foi um período intenso de revisitação à minha formação acadêmica, tanto presencial quanto na EaD, uma busca para me
sentir professor, dar forma aquela silhueta de sensibilidade que em mim estava apagada pelo analista, supervisor controller e
gerente que viveram nesta pele por seis anos.
3. A MINHA CONSTRUÇÃO ENQUANTO DOCENTE: DA DESCOBERTA Á DEFLAGRAÇÃO
Entender os espaços dos arredores da escola, os espaços da escola, quais as relações dos docentes e discentes neste espaço
me fez refletir inicialmente sobre as imagens dos corpos que transitam pelos corredores da escola, do discente (não) uniformizado, o caminhar no entorno da escola. Nas relações performáticas dos alunos no momento do intervalo. Os corpos alteravam
com uma grande carga de boniteza os pátios e os lugares.
Por ingressar numa escola que se tornou um Centro de Educação em Período Integral (CEPI), sob vigência da, era visível a
relação que o corpo e o lugar tramavam. Existia entre 12:00h e 13:20h o horário de almoço. Neste horário após utilizarem
o refeitório, as dependências da escola se tornavam lugares de liberdade do corpo, lugar do corpo performar sem filtros
que anulassem o corpo. Podia-se deitar, ler, tocar violão – aqui predominava o Rock e o Sertanejo –, apenas conversar
em uma roda, outros faziam as atividades escolares e outros “transgrediam” dançando ao som de Lady Gaga, Madonna,
Rihana, Annita.
Em sala de aula, percebia uma ocultação dessa identidade. O aluno que ouve funk, arrocha, o pop internacional, e por consequência consome as imagens produzidas pela industria cultural era o mesmo que deixavam invisíveis em seus trabalhos
escolares tais influências afinal, trabalhávamos com História da Arte. As consequências da ocultação da identidade era
percebida também em uma anulação do corpo nas atividades. Tais alunos ficavam em aula durante o período de 8 horas
diárias, de segunda a sexta-feira. O corpo não era considerado neste período, como se naquelas cadeiras houvessem apenas “espectros” de pessoas sem materialidade. Cadeiras que por sinal que eram desconfortáveis e serviam para compor
uma das regras, os alunos devem permanecer sentados quando estivessem em sala de aula, ou seja, durante nove aulas
por dia. Havia professores para contornar estas regras e propor alternativas e havia professores que preferiam, dolorosamente, cumprir as regras.
Parecia-me que os alunos haviam assimilado a postura de que história é algo que deve ser estudado com atenção para datas,
para nomes, sabendo quem fez o que, onde e que isso mudou. Não deixando tais coisas de lado, me propus a refletir sobre uma
conciliação com o fazer, mas o que fazer em uma sala de aula com um programa com foco na História da Arte?
Indaguei-me várias vezes se era isso algo louvável, os alunos já tratarem a disciplina de forma séria e ao invés de inovar com
as práticas corroborar com esse estudo de preenchimento de dados de obras de arte, nome de períodos, curiosidades sobre
artistas, mas isso é ser sério? Quais as formas de ser sério? Ser sério é trabalhar com questionários e quadros/planilhas? São
perguntas parecidas com as que fiz aos alunos, construir respostas teve seu ponta pé inicial naqueles primeiros dias da docência, nos primeiros dias do recém-chegado-professor-caminhante no entorno da escola.
Através do trabalho etnográfico, realizado anteriormente, pude me aproximar dos cotidianos dos alunos, dos arredores da
escola, que é onde mora a maior parte deles, assim comecei a propor diálogos mediado por eixos poéticos, que atuavam como
ganchos/links possíveis entre o que estudávamos em História da Arte e o cotidiano, variando as produções entre construção
de objetos, fotografia ou vídeos. Não descartamos a pintura, nem o desenho, mas confesso que estes apareceram mais timidamente. Construindo esta metodologia em, sala de aula, uma pergunta me assombrou inúmeras vezes de uma forma preocupante: “Professor o que você quer que eu faça?”
Não poderia deixar de refletir sobre essa pergunta, pois aqui se encontra uma de minhas inquietações, o aluno que produz
mediante a uma demanda criada pelo professor, até então nada tão grave. Torna-se um problema quando o aluno entende que
ele deve cumprir tarefas e receber sua avaliação e obter a promoção escolar, assim de forma acrítica, sem refletir no que fez,
sem imersão no processo. A pergunta revela, então, ser um atalho com benefícios bilaterais: O professor agiliza o processo
avaliativo, o aluno recebe a nota. A obscuridade do ato é ainda mais profunda, precisa ser refletida observando os caminhos
pelos quais a educação enveredou nas últimas décadas, e as implicações sociais que ela envolve quando tratamos de uma
escola pública, que parece não ser pública e sim a escola do pobre.
Libâneo (2012) põe em uma perspectiva crítica a realidade da educação pós intervenções do Banco Mundial1 (pós 1990).
Segundo ele conseguimos desenvolver uma escola dualista que favorece em conhecimento para os ricos e de acolhimento
aos pobres, baseada nas visões de Documentos de Tratado sobre educação básica, transposta numa visão ainda mais resumida, ou seja, o mínimo do básico. Segundo Miranda “a escola constituída sob o princípio do conhecimento estaria dando
lugar à uma escola orientada pelo princípio da socialidade. O termo “socialidade” está sendo adotado aqui para ressaltar
que a escola organizada em ciclos se situa como um tempo/espaço destinado à convivência dos alunos, à experiência da
socialidade, distinguindo-se dos conceitos de socialização e de desenvolvimento da sociabilidade tratados pela psicologia”
(appud Libâneo, 2012: 17).
1. Em Libâneo (2012) traz em artigo a referência à Conferência, de 1990, que produziu um documento histórico denominado Declaração Mundial da Conferência de Jomtien, na Tailândia e posteriormente em Salamanca, em 1994, com nome de Declaração de Salamanca sobre princípios, política e prática na área das
necessidades educativas especiais, e como no nossos planos educacionais os minimizaram.
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Seguindo a crítica que se faz aos sistemas de ciclo, que atuam como um facilitador social, a centelha é reacesa no Ensino
Médio (EM), quando se dá continuidade de tratamento subestimando que o aluno possui, aquilo que pode ter reflexo no corpo
por um acúmulo de reflexos do condicionamento mecânico do fazer tal como demonstrado na assombrosa pergunta.
Antes de tentar responder essa pergunta, passava-me novamente pela memória aquelas imagens, os corpos em movimento
que davam vida à frieza das grossas estruturas de concreto da escola, tornavam ela dinâmica, a deixavam viva. A música que
tocada na hora do recreio ditando o ritmo dessa vida, era o som da música Pop, ora internacional (Lady Gaga, Fernanda Aguilera e, ainda, Madonna), ora funk ostentação, ora arrocha. Havia matéria e cor na escola. A resposta parecia jocosa: “quero que
faça o que você quer e goste de fazer.”
Sobre o que eles gostavam, ironicamente, algumas destas coisas foram deixadas de lado de fora da escola. O som que embalava os alunos, o som que dava a vida e o movimento aos corpos não era da escola e nem era bem-vindo nela, estava ali num
ato de resistência, afinal a escola lida apenas com o erudito. Um equívoco tanto no conceito, quanto na aplicação do que se
defendia. O que se quer por erudito na escola geralmente é a que nasce do popular como a música popular brasileira (MPB), a
música folclórica e a música sertaneja (de raiz).
Shusterman (1998), faz uma defesa desta outra arte popular, em um cenário já dicotomizado pelo erudito, nas figuras de Adorno, Bloom, Greenberg, Van den Haag, Rosenberg, Lowenthal, entre outros, acerca da inautenticidade da arte popular e a forma
como eles a depreciam. Ele continua exemplificando que os autores eruditos “consideram as atividades e operações humanas
do ponto de vista estético, do prazer, do afeto, como se estivessem separadas daquilo que chamam de esforço intelectual”
(Shustermam, appud, Berté, 2013: 44), embora o próprio autor não descarte a importância dos frankfurtianos, como Adorno,
para entendermos fenômenos da conceituação da arte, assim da experiência estética.
Percebi que para os alunos já existia um caminho pronto a seguir como um sacrifício, a aceitação e perpetuação de ideias
sobre o corpo, o que ele carrega e o que é carregado nele, além da dicotomia sempre presente de que a cabeça é nobre, representa o intelecto, o corpo impuro, representa o pecado. Pensamentos internalizados por nossa cultura ocidental que tentou/
tenta ainda separar o intelecto do prazer.
A fotografia e o vídeo surgem durante a construção deste caminho didático-metodológico, quando tornou-se notável que as
propostas dos eixos temáticos, seriam sinônimo de impossibilidade para a produção tradicional, mais comum na escola. Outro
aspecto era o de entender que esta era uma geração diferente da minha e as relações com a imagem se davam de forma mais
fluída. Numa visão flusseriana, a lida deles com uma caixa de imagens pré-programadas estavam além de apenas produzi-las.
Esta caixa de produzir imagens técnicas era também um mini laboratório de mídia, os celulares.
Inicialmente começamos a produção de imagens nas aulas de artes visuais, como foco em fotografia, vídeo, algumas manifestações de desenho, colagem e pintura. Logo percebi que apenas a sala de aula não suportava o novo formato de aulas que
estava propondo.
As produções dos alunos foram expandidas muitas vezes em três ou quatro locais no interior da escola, variando entre pátio,
auditório, refeitório, quadra de esporte. Isto chamou a minha atenção, me instigou a pensar essa relação entre a performatividade do corpo e como elas (re)construíam a imagem dos espaço.
Já pensando, numa forma inicial, sobre o assunto, percebi que outras disciplinas também estavam trabalhando vídeos, fotografias e até documentários. E o ponto culminante para entender que era necessário repensar a relação da imagem e a performance do corpo no ambiente escolar foi quando o trabalho de um de nossos alunos, por ter sido feito na unidade, em uma das
disciplinas de clube juvenil (CJ), que tendo sido postado em rede social gerou uma série de polêmicas entre os professores
gerando diferentes posições.
Tendo em vista o conteúdo ousado do vídeo, em que dois alunos, uma moça e um rapaz faziam uma dança contra o sol
utilizando uma das grades da escola, muitos entenderam como ofensa e deboche, outros entenderam que foi uma forma
de protesto, que embora ousada alcançava o que propunha, um vídeo de protesto contra o preconceito que seu clube de
dança sofria.
4. EXISTEM VIDA E COR NA ESCOLA E NECESSIDADE DE REFLEXÃO SOBRE A ESCOLA
Desta forma percebi a necessidade de submeter estas imagens a uma reflexão, com pressupostos teóricos. Também a necessidade ver as produções de imagens que inserem os corpos nas realidades, em experiências que produzem conhecimento
oriundas de experiências multissensoriais, portanto, como o objeto da experiência estética, desrespeitando a separação de
um local próprio e específico da arte (compartimentado), desvinculada de uma realidade próxima, que produz imagens com
conteúdos além dos escolares.
Dewey (2010) a isso, em um aspecto mais amplo, chamou de teorias compartimentalizadas da arte discorrendo sobre o quanto
elas se distanciam da experiência e perdem sua significação. Para o autor o conhecimento deriva da experiência. A segregação
das atividades de cunho estético, dentro da escola, ocorrem sem que os alunos esbocem consciência sobre elas, pois são
dadas a finalidades que as nivelam a um segundo plano de importância.
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Por não se pensar as atividades onde o corpo é a materialidade da tarefa artística, acaba-se atribuindo a esta tarefa um caráter
interdisciplinar, onde a habilidade é entendida como uma dádiva para poucos sendo manifestada apenas no indivíduo que desenha (de forma naturalista e mimética), ou que canta (seguindo o padrão legitimado), ou que escreve poesias (sentimentais).
Aqui se revela, ainda, um engodo: Nem mesmo as manifestações citadas acima, atendem as exigências estéticas clássicas,
sendo no máximo o gosto estético dominante.
Estes tornam-se indivíduos específicos, “iluminados”, também vitimizados pela ideia do dom, do talento divino, da missão
implícita de honrar este dom, sendo que, ainda, para o autor “o problema das teorias existentes é que elas partem de uma
compartimentalização pronta ou de uma concepção da arte que a “espiritualiza”, retirando-a da ligação com os objetos da
experiência concreta” (DEWEY 2010: 71).
Isto posto de forma crítica, pelo autor, como um dos fatores que separam a experiência comum da experiência estética, como
sendo a última de bom e refinado gosto segundo uma visão de mercado, mas o que se percebe é que este pensamento reforça
distâncias entre o a experiência estética popular das que são ditas consagradas.
Também reforço que o indivíduo que desenha, canta e escreve possui sua performance e seu gesto corporal, mas da mesma
forma os que não o fazem da forma que se espera dentro de em mainstream possui também um corpo performando.
Pode ser feito até mesmo uma analogia acerca das distinções dentro do mundo das artes plásticas onde existe uma separação
entre os objetos que vão para o museu e coleções particulares que se destinam ao mundo das artes e galerias de arte, arquitetadas pelos “iluminados”, aos que podem entendê-la totalmente fora da experiência cotidiana, do mundo das produções do
cotidiano com cheiro de realidade, com cara de realização dentro de sua própria existência.
Voltando à escola e pensando neste corpo performático cabe algumas questões: Os corpos que se movem pela escola podem
ser portadores do conhecimento derivados de sua própria experiência? Quais são estes conhecimentos? O corpo podem conjugar diferentes conhecimentos?
Temos aqui um ponto para reflexão, e seus desdobramentos que pedem caminhos, que pedem investigação: Qual é o espaço
do corpo performático em nossas escolas? O que as imagens videografadas e fotografadas que são produzidas na escola nos
falam sobre o corpo?
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RESUMO
Este artigo apresenta resultados e reflexões de uma pesquisa realizada com internos do Centro de Triagem de uma casa de
reabilitação para homens em estado de mendicância, situada na cidade de Anápolis-Goiás/Brasil. A pesquisa buscou interpretar os modos de reelaboração das identidades desses sujeitos em relação à sua vivência nas ruas, a partir da atividade
criativa em Literatura e Artes. Para isso, foram ministradas aos internos cinco oficinas de fruição estética e escrita criativa:
Cine Club, Autorretrato, Arte-Criação, Escrita Criativa e Sarau Literário. As oficinas tiveram como propósito favorecer a fruição
e criação artística, e para isso, foram trabalhados pedagogicamente vários conteúdos em diferentes linguagens, com uma variedade de materiais para discussão, reflexão e expressão criativa dos internos. O embasamento teórico desse estudo se deu
pelas concepções da Crítica Pós-Colonialista, entre os escritos de Edward Said, Gayatri Spivak e Homi Bhabha. Estes autores
mudaram o eixo de uma crítica exclusivamente eurocêntrica, formulando novas análises da relação imperialismo-cultura e
abrindo caminhos para abordagens pós-coloniais autônomas e seus desdobramentos nas pedagogias culturais da atualidade.
Os resultados mostraram que as produções de arte e escrita criativa despertaram, nos sujeitos investigados, a reflexão sobre
si mesmos, passando, assim, a perceberem a realidade por eles vivida como algo que pode ser elaborado individual e coletivamente, numa atitude de superação dos estereótipos e da marginalização.
Palavras-chave: Pós-Colonialismo; Ensino; Literatura; Artes; Pedagogias culturais.
1. INTRODUÇÃO
O cenário que se configura com o advento da Cibercultura (Lévy, 1997) desencadeou na sociedade contemporânea uma gama
expressiva de transformações nos processos de comunicação, de produção e aquisição de conhecimento, assim como de
criações literárias e artísticas. Conforme assinala o próprio Lévy (1997: 167), “o futuro dos sistemas de educação e formação
na cibercultura deve basear-se numa análise preliminar da mutação contemporânea da relação com o saber”. E isso ele já
enunciava na década de 1990! O autor considerava, então, os fatores que já se anunciavam nessa equação: a velocidade do
aparecimento e renovação dos saberes e a nova natureza do trabalho humano.
É nesse novo contexto que se delineiam nossas reflexões quando nos colocamos diante da questão do ensino formal e não-formal nos dias de hoje. E é assim que apresentamos nesse artigo uma proposta de ensino interdisciplinar e transestético,
que considere as diferentes modalidades da Arte (plásticas, cênicas, visuais, etc) em sua relação com a Literatura (enquanto
modalidade estética de natureza estritamente literária), na busca de pontos de confluência e interação que as interpretem,
em suas dimensões referencial e simbólica, abrangendo os diferentes níveis de apreensão do fenômeno artístico enquanto
processo socioeconômico, estético e cultural, na sociedade contemporânea.
Com efeito, os elementos que constituem as construções socioculturais de natureza etnocêntrica, bem como sua contravenção, parecem estar imbricados na interpretação das imagens, das escolhas retóricas e da articulação midiática que emergem
hoje no meio digital, quando acessados os sítios dos web-poetas, ficcionistas e artistas contemporâneos. Isso se deve tanto
às demandas de suas abordagens temáticas, quanto ao formato e ao suporte em que se configuram suas produções. Neste
cenário, experiências estéticas foram produzidas, vivenciadas e discutidas das formas mais diversas, refletindo sobre as realidades impostas ao humano, em diferentes momentos do processo civilizatório
É assim que à margem das vivências fluidas e aparentes das redes sociais, das tribos virtuais e dos nichos de mercado, entre
as ruas movimentadas e confusas das metrópoles, emergem as múltiplas identidades dos sujeitos marginais, a exemplo dos
homens em estado de mendicância, que são os sujeitos dessa pesquisa. Estes homens estão vinculados a um grave processo
de exclusão e discriminação social. São alvo de preconceitos e discriminações de uma sociedade que os rejeita, assumindo, de
forma rígida, o discurso lançado sobre si, sentindo-se incapazes de mudar a sua realidade.
Essa pesquisa foi realizada com internos do Centro de Triagem de uma casa de reabilitação para homens em estado de mendicância, situada na cidade de Anápolis- Goiás, na Região Central do Brasil. Por meio de uma ação pedagógica interdisciplinar,
buscamos investigar como a arte pôde atuar no cotidiano desses homens, possibilitando-lhes ressignificar suas próprias
vidas, na experiência de transição das ruas para a inserção social. As oficinas tiveram como propósito favorecer a fruição esCULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN
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tética e a produção criativa. Para isso, foram entregues vários materiais para a livre expressão dos internos, a partir de leituras
de poesia, audição de músicas, apreciação de telas de pintura, discussão de vídeos e filmes.
Assim, com essa pesquisa, espera-se contribuir para uma reflexão sobre o ensino interdisciplinar de Literatura e Artes, em
situações formais e não-formais, a fim de garantir aos sujeitos em situação de exclusão social o direito à fruição estética, à
apreciação poética, à conscientização de suas “multiversidades”, enquanto sujeitos complexos, numa nova perspectiva de
individualidade e pertencimento social.
2. PÓS-COLONIALISMO E PRÁXIS PEDAGÓGICA
As transformações sociais decorrentes do novo cenário que se configura na contemporaneidade se nos apresentam como desafio
às novas pedagogias de caráter multi e intercultural e colaborativo. As pedagogias culturais, no âmbito das práticas artísticas e
do ensino de Artes, aparecem como uma alternativa ao discurso institucional de condão academicista, cuja ênfase se concentra
na “transmissão” de conhecimentos, de “certezas”, numa concepção unilateral da “verdade”. Este defende o ideário de um sujeito
“autônomo, autêntico e centrado”, em oposição ao coletivo, à vivência em grupos étnicos e culturalmente diferenciados (Tourinho
e Martins, 2014), produto de uma visão etnocêntrica universalista, por mais contraditório que isso possa parecer.
Por conseguinte, a necessidade de encontrar uma epistemologia que norteasse nossas ações pedagógicas nos conduziu aos
caminhos da Crítica Pós-Colonialista, cuja ênfase recai sobre a revisão de conceitos e superação de “pré-conceitos” etnocêntricos, no sentido de melhor apreender a complexidade dos aspectos envolvidos na construção de toda e qualquer subjetividade,
sobretudo no contexto de uma sociedade extremamente complexa como a contemporânea.
No âmbito dessa discussão, é possível inferir que é na margem da cultura colonial que o Ocidente revela sua diferença e certa
“prática estratégica discursiva e física do poder discriminatório, quer seja racista ou sexista, periférico ou metropolitano”
(Bhabha, 1992: 178), fazendo “desaparecer” o outro ou ignorando diferenças a serem não somente admitidas ou toleradas,
mas respeitadas. E é dentro desse embate teórico que emerge a Crítica Pós-Colonialista, cuja proposta é romper com esse
paradigma, posto que defende o poder da expressividade dos povos ditos “subalternos”, visto que aceitar as imposições do
colonialismo “é aceitar as consequências do imperialismo, as divisões raciais, religiosas e políticas impostas pelo próprio
imperialismo” (Said, 2003: 288).
As reflexões em torno de temáticas como esta ganharam força no cenário acadêmico justamente nas correntes de pensamento pós-estruturalistas, a exemplo dos Estudos Culturais, de Stuart Hall e Raymond Williams, da crítica arqueológica, de
Michel Foucault, do pensamento “rizomático”, de Deleuze e Guattari, e do Desconstrucionismo, de Jacques Derrida. Dentre
essas concepções teóricas, que buscaram interpretar, cada uma a seu modo, as enormes transformações ocorridas ao longo
do “extenso” século XX, a Crítica Pós-Colonialista aparece, justamente, em países nucleares da Europa.
Efetivamente, os estudos pós-colonialistas, que predominam em países de língua inglesa, como os Estados Unidos e a Inglaterra, remontam aos chamados Estudos Subalternos – uma corrente historiográfica da década de 1970, que se propôs a traçar
uma história da Índia construída pela própria Índia, e não pela Inglaterra. Essa corrente foi encabeçada pelo historiador Ranajit
Guha, com adesão dos críticos literários Homi Bhabha e Gayatri Spivak. (Bonnici, 1998). O Pós-Colonialismo é uma abordagem
alternativa de compreender o imperialismo dos países nucleares europeus (e posteriormente norteamericano) e suas influências, como fenômeno mundial e como fenômeno localizado. Essa abordagem envolve o questionamento das relações entre
cultura e imperialismo, propondo o autoquestionamento do crítico, no instante mesmo em que dá voz ao subalterno.
“Subalterno” é aquele que tem um acesso limitado às instâncias de fala, resultado de um imperialismo cultural advindo de
muitos séculos. São sujeitos mudos, por esse imperialismo e por uma violência epistêmica, sendo a mulher subalterna, nesse
caso, duplamente emudecida (Spivak, 2010). Assim, Spivak (2010: 47) defende que “o mais claro exemplo de violência epistêmica é o projeto vasto e hegemônico, remotamente orquestrado, de se construir o sujeito colonial como Outro”. Adverte que
é preciso estar alerta ao perigo de se construir o outro e o sujeito “subalterno” apenas como “objetos” de conhecimento por
parte de intelectuais que almejam meramente “falar pelo outro”, o que se permite questionar o próprio lugar de onde se teoriza
(Spivak, 2010: 32-33).
Dentro dessa perspectiva, a tarefa do intelectual pós-colonial deve ser a de criar espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa falar para que, quando ele ou ela o faça, possa ser ouvido(a). É assim que nossa proposta de pesquisa e consequente
ação pedagógica buscam adotar essa visão crítica das concepções de ensino e aprendizagem marcadas pelo “imperialismo”
latente, enxergando a existência do outro, com suas diferentes identidades, em seu próprio espaço de fala, de enunciação, pelo
exercício de uma mediação pedagógica mais integradora e democrática.
Certamente, entre as estratégias de uma ação pedagógica, nessa abordagem, apresenta-se a discussão das imagens que
fazem parte do cotidiano do indivíduo e da reconstrução da memória, possibilitando-lhes, por meio destas, refletir sobre suas
identidades. A esse respeito, Pillar (2014) observa que ver é dar significado; e esse significado se constrói a partir das relações
que estabelecemos entre nossas experiências e o que estamos vendo. Assim, é relevante que o ensino interdisciplinar de Literatura e Artes (dentro e fora do âmbito escolar) possibilite ao sujeito uma reflexão sobre si mesmo, suas vivências passadas e
presentes, seu lugar no mundo que o envolve.
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Nesse enfoque, as concepções de Literatura e Artes passam a transitar de uma visão estanque, universalizante e sistematizada em formas ideais, para uma visão dinâmica e multicultural, de natureza intersemiótica, em que se preservam e valorizam
as escolhas estéticas de cada cultura, de cada grupo étnico ou social, sem privilégio de uma postura estética hegemônica e
etnocêntrica, como a da cultura ocidental, de matriz europeia. Ademais, como bem assinala Said (1992), evidencia-se cada vez
mais em nossa prática, uma necessidade de cruzar fronteiras, de uma maior atuação interdisciplinar, de uma certa consciência
da situação – política, social, metodológica e histórica – na qual se realiza o trabalho intelectual e cultural. É necessário ainda
manter o propósito “de permanecer livre do domínio e particularismo profissionalizado, que vem com sistemas historicistas e
teorias pragmáticas ou funcionalistas redutoras” (Said, 1992: 268)
Com esse entendimento, parte-se do princípio de que a arte tem um papel fundamental nos processos de construção subjetiva
dos indivíduos, uma vez que a experiência do “desenhar, pintar, modelar, gravar, recortar, colar, esculpir, cria gestos transfigurativos do e no mundo, não só porque articulam visibilidades, mas porque simultaneamente produzem humanização, ou seja,
forjam modos singulares de ver e agir no coletivo” (Pohlmann e Richter, 2015: 30). Por essa razão, pensar numa ação pedagógica que viabilize espaços livres de apreciação estética poderia contribuir para a efetiva construção de subjetividades, de
(re)construção de identidades, pela via da ressignificação das experiências cotidianas desses sujeitos em seus processos de
simbolização e sensibilidade. E essa é uma hipótese que levantamos no contexto dessa pesquisa.
3. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: SOB O OLHAR DO OUTRO
A sociedade brasileira é notadamente marcada por um status multicultural de ser e estar no mundo. Para Canen (2001), enxergar essa realidade tão complexa implica compreender as diversidades étnicas e culturais de diferentes grupos sociais que
a compõem. Porém, significa também compreender as desigualdades no acesso aos bens econômicos e culturais por parte
de grupos sociais minoritários. Dentre esses grupos minoritários, se encontra a população em situação de rua, que representa
um grupo “invisível” socialmente.
A população em situação de rua pode ser definida como um grupo populacional heterogêneo que tem em comum a pobreza,
vínculos familiares quebrados ou interrompidos, vivência de um processo de desfiliação social pela ausência de trabalho assalariado e das proteções derivadas ou dependentes dessa forma de trabalho, sem moradia convencional regular e tendo a rua
como o espaço de moradia e sustento1.
Vieira e colaboradores esclarecem que os moradores de rua são um grupo social composto por “[…] pessoas que vivem em situação de extrema instabilidade, na grande maioria homens sós, sem lugar fixo de moradia, sem contato permanente com a família
e sem trabalho regular; são demandatários de serviços básicos de higiene e abrigo; em que a falta de convivência com o grupo
familiar e a precariedade de outras referências de apoio efetivo e social fazem com que esses indivíduos se encontrem, de certa
maneira, impedidos de estabelecer projetos de vida e até de resgatar uma imagem positiva de si mesmos” (Vieira et al, 1994: 155).
Essa pesquisa foi realizada em uma instituição filantrópica2 que tem por objetivo a recuperação de homens em estado de mendicância. Oferece 380 leitos e atende os internos em três etapas: triagem, recuperação e reintegração. A pesquisa foi realizada apenas no Centro de Triagem, em Anápolis- GO, que é destinado especificamente a receber moradores de rua nos primeiros 60 dias
do programa de recuperação. Nessa etapa, os internos da instituição se encontram frágeis e sem nenhuma perspectiva de futuro.
No processo de intervenção pedagógica, o Grupo de Pesquisa ARGUS (Estudos de Cultura, Linguagem e Comportamento/
CNPq), composto por graduandos e mestrandos da Universidade Estadual de Goiás (UEG), desenvolveu, no período de quase
um ano, em encontros semanais, oficinas de fruição e criação artística. Considerando os limites de um artigo dessa natureza,
restringimo-nos a apresentar aqui apenas algumas produções exemplares do que foi realizado com os internos no último mês,
em três das cinco oficinas, procedendo-se a algumas reflexões críticas do material coletado.
4. PÁGINAS EM BRANCO: ARTE E CONSTRUÇÃO SUBJETIVA
O enfoque dessa experiência pedagógica com internos da instituição mencionada pauta-se numa concepção democrática
do fazer artístico e literário enquanto movimento decorrente das vivências cotidianas do sujeito, independentemente de sua
condição social, seja esta discriminatória, por uma sociedade indiferente, ou não. Por essa razão, o diálogo com a crítica pós-colonial se justifica, uma vez que se coaduna com práticas pedagógicas não-discriminatórias e coerentes com o respeito ao
sujeito mendicante, o diferente. Nessa perspectiva, nos afastamos dos “paradigmas de cooptação e exotização do outro”, visto
que muitas dessas práticas se destinam a grupos “excluídos”, marginalizados ou que necessitam ser “moralmente corrigidos”
(Rodrigo e Collados, 2014). E esta nunca foi a intenção de nossa ação pedagógica.
A experiência estética é, nesse âmbito, uma condição essencial da existência humana, a forma mesma da realidade concreta
do mundo humano, constituído da subjetivação da ordem social, como mecanismo ideológico de produção e reprodução
1. Dados retirados da Pesquisa Nacional Censitária e Por Amostragem da População em Situação de Rua, realizada em 2007, sob a coordenação do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
2. Para preservar a identidade dos sujeitos pesquisados, optamos em não citar o nome da instituição na qual essa pesquisa foi realizada.
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cultural e social, o que possibilita apreender conhecimentos específicos sobre a trajetória individual do sujeito. Desta forma,
o indivíduo pode refletir sobre a sua trajetória de vida, uma vez que “ao narrar sua história, o indivíduo sente-se como ser-no-mundo e ao compreender-se como ser-aí, observa a luta, o tempo, a história, a lembrança do passado, projeta-se na constante
(re)construção de si”. (Castro, 2014: 92).
Assim, a mediação pedagógica por apreciação estética em vivências de fruição de arte e literatura age sobre os sentimentos
do indivíduo, fazendo-o refletir sobre seus próprios percursos, suas concepções existenciais, enfim, sua própria história. Nesse
sentido, a arte não é apenas uma transmissão simbólica de conhecimento, mas se configura como um processo formativo
do humano, “um processo que envolve a criação de um sentimento para a vida, e que emerge desde os nossos sentimentos
peculiares” (Duarte-Júnior, 2004: 72).
Efetivamente, uma experiência estética pode possibilitar a esses indivíduos o rompimento das amarras condicionantes dos
estereótipos e pré-conceitos, pois o sujeito, ao se apropriar do que já foi vivido, por meio da arte, ressignifica o passando,
criando uma nova visão de si e do mundo. Desta forma, a arte possibilita uma reflexão existencial consistente, e o indivíduo
é motivado a organizar suas experiências de vida, passando a conferir novos sentidos à sua existência. Na criação da arte,
pode-se “reconhecer o caráter artístico do próprio grupo social que a produz” (Pareyson, 2001: 117), sendo expressão, fruto
do meio e das condições em que são produzidas. É preciso, portanto, reconhecer o caráter “local”, específico, particular, da
produção de arte, escapando das concepções universalizantes e reducionistas, a fim de viabilizar uma autêntica experiência
estética. Nesse entendimento, a arte emerge do ambiente: ela reflete uma época, um povo, um grupo. Assim, a individualidade
do artista não é senão o trâmite desta voz coletiva que busca expressão na arte: não criadora, mas portadora; não inventora,
mas executora; não iniciadora, mas mediadora”. (Pareyson, 2001: 99).
Desta forma, por meio da criação artística, é possível proteger as diversidades culturais, reconhecendo os grupos minoritários que muitas vezes não são valorizados pela cultura dominante. Nesse sentido, a arte proporciona ao sujeito participar da
sociedade, mostrando a cultura do grupo social ao qual pertence e as identidades dos indivíduos que as produzem. Por essa
razão, na atividade artística podemos vislumbrar o que os homens em estado de mendicância vivenciam em sua experiência
existencial de exclusão e marginalidade sociocultural.
E é nesse contexto sociocultural multi(di)verso que a arte se encontra, desafiada pelo papel que ocupa na formação do sujeito
complexo contemporâneo, com o fim de capacitá-lo a exercer sua cidadania com responsabilidade social e comprometimento
ético, sem se esquecer das prerrogativas da flexibilização e compreensão das identidades próprias. É necessário, a partir desse olhar, repensarmos as práticas pedagógicas colaborativas implícitas em ações sociais com esses grupos minoritários, com
o intuito de superar os “messianismos estéticos” cultivados nesses meios. (Rodrigo e Collados, 2014).
Uma pedagogia efetivamente democrática buscará, certamente, potencializar as atitudes do sujeito perante o mundo, estabelecendo uma relação sensível, de harmonia entre o homem e o mundo – relação que pode se ampliar para possibilitar o diálogo
interdisciplinar entre as diversas áreas do saber e as diferentes dimensões do humano, tendo em vista as suas necessidades
físicas, materiais, intelectuais, afetivas e espirituais.
Desta forma, para que os internos conseguissem refletir sobre si mesmos, por meio da arte, da escrita criativa e da narrativa
autobiográfica, foram realizadas cinco oficinas: Cine Club, Autorretrato, Arte-Criação, Escrita Criativa e Sarau Literário. Apresentaremos aqui um breve relato de três dessas oficinas com uma sucinta discussão.
4.1. Cine Club
A produção cinematográfica pode ser um rico material didático que estimula debates e fornece reflexões aos espectadores.
A experiência de assistir a um filme se constrói subjetivamente, considerando-se os sentidos e significado individual que os
filmes evocam, uma vez que a percepção e a interpretação das imagens passam por um olhar social e culturalmente construído, ressignificando experiências anteriores (Valle, 2014). Desta forma, o filme passou a ser um “texto” gerador de debates de
temas de interesse para os internos, diante dos conflitos e desafios enfrentados por eles no cotidiano: o exercício da cidadania,
os estigmas e estereótipos sociais, a diversidade cultural, a violência, entre outros. Esses temas impulsionaram a reflexão
sobre as decisões tomadas por eles, bem como suas reações aos eventos a que foram submetidos ao longo da vida até aquele
momento em que se encontravam no presente.
A primeira oficina teve como objetivo discutir conflitos de identidade e questões sociais e raciais envolvidas em diferentes
grupos de uma sociedade complexa e desigual. Para fomentar essa discussão, levamos o filme “Escritores da Liberdade” (Freedom Writers, EUA, 2007), dirigido por Richard La Gravenese. A história do filme transcorre numa escola de Ensino Fundamental,
cujos alunos são, em sua maioria, da classe média, mas que passa a receber alunos pobres (a maior parte negros), vindos
da marginalidade e divididos em gangues. Nesse contexto, a professora, Sra. Gruwell, cria situações de empatia em grupo e
promove formas de contato entre essas gangues. No intento de favorecer o autoconhecimento, a professora entrega para os
alunos um caderno que seria uma espécie de Diário pessoal, no qual eles deveriam escrever sobre suas histórias do passado,
presente e planos para o futuro.
Durante a projeção do filme, os internos ficaram totalmente concentrados no desenrolar da história de cada um dos sujeitos
envolvidos, e mostraram-se apreensivos com os desdobramentos dos fatos, por tratar-se de fatos reais. Efetivamente as
imagens adquirem, nesse contexto, um status de “imagem/pensamento”, uma vez que articulam uma gama de relações, con1148
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cepções e conceitos que só são possíveis por aquilo que o olho capta e formula mentalmente em decorrência desse “encontro”
emocional, psicológico e afetivo”. (Valle, 2014: 142)
Quando o filme terminou, fizemos uma pequena discussão sobre os temas abordados e, pelos comentários dos internos, pudemos
perceber o quanto eles se sentiam sozinhos, isolados, desmotivados e incapazes de superar seus próprios desafios existenciais.
Entretanto, as ações da protagonista do filme, a Profa. Gruwell, foram inspiradoras e chamaram a atenção para o papel mediador
da Arte, pela qual eles mesmos pudessem encontrar uma forma de lidar com suas próprias frustrações e desafios cotidianos.
O último passo da oficina foi a entrega dos Diários. Tendo como incentivo a experiência dos alunos marginalizados daquela
escola, cada um dos internos recebeu um caderno, para que registrassem diariamente suas memórias e reflexões sobre aspectos de suas próprias vidas, desde conflitos internos até problemas familiares e sociais. O caderno seria uma espécie de Diário
pessoal, escrito livremente e compartilhado entre eles mesmos e nós, se assim o quisessem.
O exercício de escrita criativa deu-se com essa produção dos diários pessoais pelos internos. Nesta experiência de escrita
autobiográfica, eles puderam apreender as configurações singulares de fatos, de situações, de relacionamentos, de significações, de interpretações de suas experiências de vida, enquanto moradores de rua, e ressignificar sua própria existência e as
impressões que têm de si próprios como sujeitos (Delory-Momberger, 2012).
Efetivamente, os diários autobiográficos são um recurso pelo qual é possível refletir sobre a vida, a formação, a trajetórias
individual e coletiva de um grupo social. As informações dadas sobre as histórias dos moradores de rua podem nos mostrar
os contextos, conjunturas sociais, marcas individuais e coletivas de como enxergam o mundo que os cercam. Sendo, também,
uma forma de dar voz a esses indivíduos ao falarem de si e por si mesmos.
Figuras 1 e 2 – Internos produzindo em seus diários pessoais

Fonte: Arquivo fotográfico das pesquisadoras

A escrita dos diários foi partilhada por alguns internos, que leram trechos para o grupo, ou simplesmente, nos entregaram para
leitura. O conteúdo e a discussão desses escritos compõem outro artigo com os resultados parciais dessa pesquisa
4.2. Autorretrato
Nessa oficina, apresentamos ao internos a história da artista mexicana Frida Kahlo, que teve uma vida de embates e superações, sendo também vítima de estereótipos e discriminações por sua origem “subalterna” em relação aos grandes centros
europeus e norteamericanos de produção de arte, que a taxavam de “exótica, excêntrica e surrealista”. Entretanto, Frida reafirmava sua identidade pelo uso cotidiano da veste tehuana (própria das mulheres zapotecas, nativas do Istmo de Tehuantepec,
grande centro da cultura pré-colombiana no México), e da força de seus autorretratos. Desta forma, a arte se revela um expressivo instrumento de ação, pelo qual defendeu as cores e sabores de seu país e a riqueza de sua cultura local.
Na ocasião, foi projetado também um vídeo que mostrava vários artistas que pintaram autorretratos, tais como Salvador Dali,
Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Diego Rivera, João Câmara, entre outros. O objetivo do vídeo foi mostrar aos internos que
os autorretratos não se baseavam na cópia fiel das imagens dos retratados, mas na busca de (re)velar o olhar com que eles
próprios se viam, embora este parecesse distante de suas aparências ao olhar do outro. Entregamos, também, para leitura e
discussão, dois poemas que eram autorretratos: “Autoretrato falado”, de Manuel de Barros, e “Auto-retrato”, de Manuel Bandeira. Na mesma folha, havia também reproduções de pinturas de autorretratos de Picasso, Van Gogh e Frida Kahlo.
Considerando que, segundo Rauen e Momoli (2015: 56), “o autorretrato é uma representação da individualidade do próprio autor, e, portanto, pressupõe-se que funcione como uma reflexão sobre o universo particular do mesmo”, trabalhamos com essas
produções a fim de oportunizar aos internos a experiência de um olhar sobre si e, a partir disso, refletir sobre quem eles eram,
ressignificando suas percepções de identidade. A proposta da atividade era para que imaginassem “como se viam naquele
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momento” e transpusessem isso para a folha em branco. Inicialmente, os internos relataram a dificuldade em desenhar a si
mesmos. Por isso, alguns preferiram escrever textos ou poemas. O objetivo dessa oficina foi alcançado, pois todos refletiram,
por meio do desenho ou texto, sobre si e seu universo particular.
Figura 3 e 4 - Produções de autorretratos dos internos

Fonte: Arquivo fotográfico das pesquisadoras

Na Figura 3, o interno desenha um homem com barba e com cabelo grande, mas essas características não são as de sua fisionomia. Percebemos, entretanto, pela fala desse rapaz que, na verdade, ele não “se” desenha a si mesmo, mas a “alguém” que
vive nas ruas (um desenho estereotipado de um morador de rua), sendo esta possivelmente a forma como ele imagina ser visto
pelos outros. Nesse sentido, Hall (2005) esclarece que a nossa identidade é preenchida por elementos do meio exterior, pelas
formas através das quais nos imaginamos ser vistos pelos outros. Esse interno está em tratamento da dependência química e
relata que se sente fraco, incapaz e que as pessoas se afastaram dele.
Durante essa oficina, constatamos que esses indivíduos não se sentem parte do mundo das pessoas “normais”. Em depoimento de um dos internos, comprovou-se o que foi constatado durantes as oficinas. Ele afirma: “Me sinto assim como uma folha
em branco, invisível, aquilo que ninguém se importa, ou seja, um nada”. É o que percebemos na expressão do olhar perdido e
vazio do rosto esboçado na Figura 4. Esses indivíduos se enxergam assim, sem qualquer expectativa de pertencimento social,
pois não se sentem “merecedores” de qualquer direito e tentam sempre ser aceitos por uma sociedade que se nega a aceitá-los
continuamente. Passam, então, a se isolar do convívio social, e um processo de degradação humana se inicia.
Essa circunstância que eles enfrentam apenas ratifica o que afirma Bhabha (1992: 179) sobre o momento do discurso colonialista, que se configura hoje como uma “forma de discurso teoricamente subdesenvolvido, mas crucial para a ligação de uma
gama de diferenças e discriminações que alimentam as práticas discursivas e políticas da hierarquização racial e cultural”.
Violentamente atingidos por essa realidade em seu cotidiano, esses homens se esforçam para reagir e se firmar como sujeitos.
Apesar dos estigmas, na produção da arte, os internos se projetam frente ao futuro, numa atitude de superação do estereótipo,
ao tentar “encará-lo” de frente. Ao travarmos um diálogo com eles a esse respeito, pudemos perceber que, nesse momento, a
arte lhes possibilitou essa visibilidade mais lúcida, apontando caminhos para o reconhecimento de si mesmos e a desalienação. Percebemos, assim, que o exercício de reflexão e criação sobre os autorretratos abriu outras perspectivas aos internos de
olhar sobre si e em volta de si, reafirmando o potencial humanizador da arte.
4.3. Arte-Criação
Iniciamos essa oficina apresentando aos internos o artista plástico brasileiro Romero Britto, mundialmente conhecido por
suas obras lúdicas e coloridas, com motivos cotidianos, aparentemente despretensiosos, mas que levantam interessantes
indagações sobre a necessidade dos “temas nobres” da arte clássica, a arte dos museus. Comparamos com algumas produções de Eduardo Kobra, Os Gêmeos e outros artistas brasileiros produtores de Grafite, a arte de rua, buscando, dessa forma,
estabelecer um ponto de conexão com eles, ao focalizar uma modalidade de arte que se ambienta justamente no espaço onde
viveram boa parte de suas vidas, as ruas da cidade. Como não podemos usar com eles os sprays de grafite, utilizamos tinta e
lápis colorido com pranchas de papel A3. Assim, puderam expressar sua “arte de rua” num muro branco de papel, exposto ao
final das oficinas no Sarau Literário.
Em outra oficina, abordamos a obra do pintor holandês Piet Mondrian, um dos grandes precursores da arte moderna. Trabalhamos inicialmente com um vídeo de animação em que se configuravam várias telas criadas pelo artista, em movimentos,
imagens, cores e sons que simulavam seu processo criativo dinâmico e versátil. Depois, apresentamos diversas telas da fase
de abstração geométrica, em que trabalha com as cores primárias (vermelho, amarelo e azul) e com linhas pretas no fundo
branco. Discutimos sobre o significado das abstrações como construção de linguagem, buscando ressignificar o sentido das
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formas, em suas relações com a percepção do olhar e a elaboração psíquica, chamando a atenção para a “função emotiva da
cor”, tão afeita à linguagem fauvista e expressionista.
Figuras 5 e 6 - Produções de arte em colagem

Fonte: Arquivo fotográfico das pesquisadoras

A produção dos internos, nessa oficina, foi surpreendente, pois eles internalizaram os conceitos trabalhados e os reelaboraram
em suas criações. Na Figura 5, num desenho minimalista, o autor contém suas emoções na arquitetura equilibrada das linhas
negras sobre o plano branco do papel. Na Figura 6, o autor nos explica que, assim como sua obra, a vida também é “um labirinto
do caráter, em que nossas emoções então sempre bagunçadas, necessitando que as encontremos e ordenemos”. Os quadrados
dispostos em cores e posições diferentes, mas proporcionalmente “enquadrados” na moldura do papel, são uma tentativa de
ordenar essas vivências. Ele explica, ainda, que passou a entender que a vida não é feita somente de momentos bons e que
temos que aprender a lidar com sentimentos e “arrumar toda essa bagunça”, para assim, “mudar nossa realidade”.
Diante dessas reflexões dos próprios internos, concordamos com a concepção de Barbosa (2008: 101), para quem, “por meio
da arte, é possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade, desenvolver a capacidade crítica”. Isso
nos permite analisar a realidade percebida e desenvolver o potencial criador, numa maior apreensão da realidade que foi analisada. Barbosa (2008) ressalta, ainda, que as artes visuais tornam possível a visualização de quem somos, de onde estamos
e de como sentimos. Percebemos, desta forma, que o sujeito é, de fato, concebido por diversos “atravessamentos”, oriundos
das dimensões social, cultural e histórica, nas quais ele mesmo se reconhece. A subjetividade, assim, se constrói a partir do
coletivo, posto que é igualmente produzida por “agenciamentos” e interações sociais. (Valle, 2014)
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nossas oficinas, foram muitas as inferências possíveis para identificar os fatores que condicionam homens como esses a
viverem em situação de mendicância. Entre os fatores principais, constatamos a dependência química por drogas e álcool. O
uso dessas substâncias está diretamente relacionado com os conflitos familiares, os fracassos pessoais, os traumas e abusos
de infância, as brigas, as grandes perdas, a morte, o abandono e o desejo de ser aceito pela sociedade, como atestam as 20
páginas do diário de um dos internos, intitulado: A mente e os sentimentos de um dependente químico. Constatamos que esses
indivíduos, aos poucos, foram perdendo a perspectiva de um projeto de vida, passando a usar as drogas e álcool como formas
de escape da realidade que os hostilizava.
Ao longo do nosso trabalho pedagógico, inferimos também que, por meio da fruição e criação da Literatura e da Arte, os indivíduos puderam se tornar “autores” de sua própria história, enfrentando com mais clareza e senso crítico os discursos ideológicos da sociedade da qual se sentiam alienados. As produções de arte desenvolveram a criatividade, a reflexão, a memória
e a imaginação desses sujeitos, de forma que os internos passaram perceber a realidade como algo maleável, passível de ser
construída coletivamente, com a participação de cada um. Permitiu-lhes, desta forma, chegar ao entendimento do texto num
contexto mais amplo, diferenciado e mais complexo das experiências vividas por eles enquanto sujeitos “invisíveis” dentro
da sociedade. Crescemos juntos nessa experiência. E resgatamos em nós mesmos a fagulha de humanidade que ainda nos
dignifica.
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THE PIRATE BAY: BANDITISMO SOCIAL NO CYBERESPAÇO COMO MEIO
DE CONSTRUÇÃO DE UMA COMUNICAÇÃO CONTRA-HEGEMÔNICA
Fernando Raposo
Tania Rodriguez
RESUMO
O presente trabalho discute o lugar da plataforma p2p The Pirate Bay em meio às teorias do cyberespaço e de teorias da
comunicação contra-hegemônica, buscando compreender o sentido da pirataria por meio de proposições teóricas que observam o fenômeno do banditismo social, tomando como aportes teóricos os livros Bandidos (1975), do historiador marxista
britânico Eric Hobsbawm e TAZ – Temporary Autonomous Zone (1985). Para além da função de territorialização de culturas e
imaginários culturais que exercem os meios comunicacionais na contemporaneidade, este ensaio parte fundamentalmente de
dois questionamentos: que ferramentas epistemológicas estariam a contento da análise de um objeto que surge no seio das
milhões de páginas polissêmicas, percebidas aqui como memórias culturais de nosso tempo, que habitam o ciberespaço? Que
características deve reunir um projeto específico em meio a esse imenso contingente de produção info-comunicacional para
que este possa ser caracterizado no marco de uma manifestação contracultural ou revolucionária para além do próprio suporte
tecnológico da comunicação digital? Podemos entender a pirataria no ciberespaço como uma ferramenta ou como uma forma
de comunicação alternativa, popular e contra-hegemônica?
Palavras-chave: The Pirate Bay; Pirataria; Cyberespaço;
1. INTRODUÇÃO
Para além da função informacional que exercem os meios comunicacionais na contemporaneidade, este ensaio parte fundamentalmente de dois questionamentos: que ferramentas epistemológicas estariam a contento da análise de um objeto que
surge no seio das milhões de páginas polissêmicas, percebidas aqui como memórias culturais de nosso tempo, que habitam o
ciberespaço? Que características deve reunir um projeto específico em meio a esse imenso contingente de produção info-comunicacional para que este possa ser caracterizado no marco de uma manifestação contracultural ou revolucionária para além
do próprio suporte tecnológico da comunicação digital? Podemos entender a pirataria no ciberespaço como uma ferramenta ou
como uma forma de comunicação alternativa, popular e contra-hegemônica? A pirataria colabora com a construção de uma
comunicação comunitária dos “de abaixo”?
Cabe, ainda, adicionar questionamentos mais específicos de ordem da linguagem técnica da plataforma que essa página
habita: seria o Pirate Bay apenas uma plataforma de busca e hospedagem de trackers de torrent? Assim ele se autodefine: “O
tracker BitTorrent mais resiliente da galáxia”. Como já sabemos, são necessários mais atores para a manutenção do funcionamento do cosmos da pirataria torrent do que apenas seus quatro fundadores, localizados simultaneamente na Suécia e no
cyberespaço territorializado, des-territorializado e re-territorializado.
2. PEER-TO-PEER (PONTO PARA PONTO) E CYPHERPUNK
O funcionamento do p2p enquanto lógica técnica de compartilhamento de arquivos baseia-se em uma rede sobreposta abstrata, em que múltiplos usuários enviam e recebem simultaneamente fragmentos de um arquivo que, juntos, o compõem
como uma totalidade. Em termos de arquitetura infocomunicacional, essa operação pode ser interpretada como um marco de
descentralização de hospedagem da informação digital: ao mesmo tempo em que a colaboração entre usuários é fundamental
para o funcionamento do p2p, não há um servidor central emissor ou monopolizador dos processos de comunicação.
Acreditamos, ainda, que seria insuficiente analisar tal objeto sem dedicar atenção também a atores de outros “movimentos”,
como é o caso dos cypherpunks. Em uma tradução epistemológica ao pé da letra, pode-se inferir que os cypherpunks seriam
punks da criptografia. Na epígrafe do livro Cypherpunks, de Julian Assange, há uma definição do termo retirada do Oxford
English Dictionary, incluída nesse em 2006.
O QUE É UM CYPHERPUNK? Os cypherpunks defendem a utilização da criptografia e de métodos similares como meio para
provocar mudanças sociais e políticas. Criado no início dos anos 1990, o movimento atingiu seu auge durante as “criptoguerras” e após a censura da internet em 2011, na Primavera Árabe. O termo cypherpunk – derivação (criptográfica) de cipher
(escrita cifrada) e punk.

Natália Viana, jornalista brasileira, na apresentação da edição brasileira de Cypherpunks (2013), em uma definição concisa e
assertiva, esclarece a “máxima da filosofia cypherpunk”: privacidade para os fracos, transparência para os poderosos. Também, do princípio fundamental da filosofia hacker: “a informação quer ser livre”.
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3. THE PYRATE BAY
A partir dessas duas definições, podemos tentar nos aproximar conscienciosamente de uma caracterização do Pirate Bay. Em
uma tradução literal do nome da plataforma, obtemos “Baía Pirata”. A partir desse dado, podemos depreender duas importantes informações:
A primeira, sob o aporte científico da geografia: a palavra baía designa, segundo a Wikipédia, “uma porção de mar ou oceano
rodeada por terra, em oposição a um cabo.” Assim, poderíamos dizer que os desenvolvedores do Pirate Bay compreendem se
localizar no cyberespaço em uma posição sitiada. Em uma proposição retórica, nos questionamos: sitiada pelo quê? Pela paisagem da indústria cultural massiva? Henry Jenkins, em seu livro Cultura da Convergência (2008) propõe que no cyberespaço
habitamos uma paisagem audiovisual dupla: a massiva e a pós-massiva1.
4. PIRATAS E BANDITISMO SOCIAL
A segunda informação, que se circunscreve a uma aproximação da definição de pirata, aflora sob dois diferentes aportes teóricos: a obra Bandidos (1975), do historiador marxista britânico Eric Hobsbawm e TAZ – Temporary Autonomous Zone (1985),
do teórico norte-americano anarquista Hakim Bey. Nesses respectivos livros, Hobsbawm empreende uma busca histórica do
papel do banditismo social em comunidades camponesas e sociedades tribais. Por sua vez, Hakim Bey aponta para as “Utopias
Piratas” dos Piratas e Corsários do século XVIII.
Entendemos que, para uma compreensão mais ampla do fenômeno do Pirate Bay e da pirataria na internet e por meio das
plataformas p2p, se faz necessário a associação dos cyberpiratas com os “piratas antigos” e com os bandidos sociais. Essa
percepção não surge de uma necessidade primordialmente ontológica: basta partirmos do fato de que os quatro fundadores
do Pirate Bay - Gottfrid Svartholm, Fredrik Neij, Carl Lundstrom e Peter Sun – vêm sendo insistentemente perseguidos pelas gigantes empresas da indústria do entretenimento norte-americana nos 11 anos de existência do site e por autoridades jurídicas
locais. Em 17 de abril de 2009 foram considerados culpados da acusação de violar leis de direitos autorais e condenados pela
justiça sueca a um ano de prisão e a pagar o equivalente a R$8 milhões (US$ 3, 55 milhões) a algumas das maiores empresas
de entretenimento do mundo, como a Sony e a Warner.
Em seu livro Leitores, Espectadores e Internautas (2008), o antropólogo argentino contemporâneo Néstor García Canclini propõe a seguinte definição para a atividade da pirataria atual:
PIRATAS
Esse nome costuma ser dado aos que reproduzem, sem autorização e com fins comerciais, textos, imagens, músicas e outros bens culturais cujos direitos estão protegidos por lei. Diferentes sociedades entendem de modos diversos o conteúdo
desses direitos, quem são os autores e como protegê-los. A concepção jurídica predominante nos países latinos atribui a
propriedade intelectual ao criador das obras literárias, artísticas, musicais, audiovisuais ou científicas. O direito anglo-norte-americano estabelece o copyright, noção centrada nos direitos de reprodução, que abrange um espectro mais amplo: gravações sonoras, emissões de rádio ou televisão, incluindo ou tratando de incluir, recentemente, os suportes digitais. (2008:80)

Embora possamos constatar que haja divergência jurídica em relação às leis de propriedade autoral, intelectual e direitos de
reprodução em função das fronteiras nacionais, há também uma extensa campanha mundial de criminalização moral da pirataria. Ainda em Canclini, podemos averiguar esse dado:
Nos cinemas do México, costumam ser projetados, antes do filme principal, curtas em que as empresas condenam a pirataria dos filmes: uma breve narrativa mostra pais que levam para casa um vídeo “ilegal” e um filho que aproveita para negar-se
a estudar, argumentando que já conseguiu os resultados “piratas” do exame. Em vários cinemas, quando aparece o sermão
final: “O que você está ensinando a seu filho?” (Ibid.:81)

Podemos averiguar uma campanha publicitária semelhante, que atualmente circula no Brasil, do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, cuja missão institucional, acessível no site institucional é “unir esforços no combate à pirataria, falsificação, descaminho, subfaturamento, contrabando, sonegação fiscal e práticas comerciais ilícitas decorrentes, articulando ações
entre o setor privado, Estado e sociedade”. Ainda no site institucional do FNPI, podemos verificar a composição da instituição:
O FNCP - FÓRUM NACIONAL CONTRA A PIRATARIA E ILEGALIDADE é uma associação civil, sem fins lucrativos, formada
em 2006 por entidades setoriais empresariais, empresas e sindicatos. É a maior associação brasileira com foco exclusivo
no combate à ilegalidade. Contamos atualmente com 30 associados, que representam os seguintes setores econômicos:
brinquedos; celulares; cigarros; eletroeletrônicos e computadores; pilhas; videogames; produtos de limpeza; Tv por assinatura; CDs e DVDs; óculos; relógios, impressoras; suprimentos de informática; roupas; tênis; material esportivo; soluções de
segurança; perfumes e cosméticos; combustíveis; bebidas; produtos de higiene.

1. De modo muito resumido, as duas categorias diferenciam-se sobretudo por sua arquitetura de funcionamento: a primeira caracteriza-se por uma relação centralmente vertical entre produtor, distribuidor e receptor; a segunda, por uma horizontalidade que reconfigura os papéis dos agentes participantes dessa cadeia.
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Para os próprios fundadores do Pirate Bay, o movimento desencadeado por eles não se trata apenas de cometer ilegalidades.
São ativistas, à maneira dos cypherpunks, mas em seu ramo específico. Seu ativismo consiste em possibilitar que os usuários,
de forma descentralizada e horizontal, subvertam a maneira da circulação e recepção das informações e conteúdos culturais.
No trailer do filme TPB AFK: The Pirate Bay Away from Keyboard (2013), que se trata de documentário sobre a vida dos três
fundadores do site de compartilhamento de arquivos The PirateBay, dirigido por Simon Klose, podemos captar algumas frases
de grande efeito proferidas por um dos fundadores do Pirate Bay: “O julgamento de amanhã não é sobre lei, mas sobre política”.
A montagem do trailer pode ser considerada dialética. Após essa frase, vemos dois advogados representantes de grandes
empresas do entretenimento norte-americanas dizendo, respectivamente: “Eles construíram um império baseado em outras
pessoas cometendo crimes.”; “Estamos requisitando compensações de 13 milhões de dólares.”
Ainda em uma análise contida nesse breve trailer de 1:46 minuto, podemos recolher nos segundos iniciais as seguintes frases
do narrador em voz off: “No início do século 21, o Pirate Bay torna-se o maior site de compartilhamento do mundo. […] Os grandes estúdios de filmes perderam cerca de 6, 1 bilhões de dólares devido à pirataria. […] O governo americano ameaçou a Suécia
com sanções comerciais a não ser que sites de compartilhamento como o Pirate Bay sejam derrubados.” O próprio filme em
questão apresenta-se como um fenômeno político dentro do escopo da distribuição audiovisual: estreou em 8 de fevereiro de
2013, simultaneamente no Festival de Berlim, YouTube e The Pirate Bay.
Retomando Hobsbawm e a tentativa de nos aproximarmos de uma definição de “pirata” no contexto do site Pirate Bay, vemos:
Seria inimaginável que um bandido social se apossasse da colheita dos camponeses (mas não a do senhor) em seu próprio
território, ou mesmo em outros lugares. Por conseguinte, aqueles que assim procedem carecem daquela qualidade peculiar que
caracteriza o banditismo “social”, é claro que, na prática, tais distinções são muitas vezes menos claras do que na teoria. Um
homem pode ser um bandido social em suas montanhas natais, e um simples ladrão na planície. Não obstante, a análise exige
que estabeleçamos a diferença. O banditismo social dessa espécie é um dos fenômenos sociais mais universais da História, e
um daqueles de mais impressionante uniformidade. Praticamente, todos os casos pertencem a dois ou três tipos correlatos,
e suas variações são relativamente superficiais. Ademais, essa uniformidade não decorre de difusão cultural, mas constitui
reflexo de situações semelhantes nas sociedades camponesas, ocorram elas na China, no Peru, na Sicília, na Ucrânia, ou na
Indonésia. Geograficamente, o banditismo social se encontra em todas as Américas, na Europa, no mundo islâmico, na Ásia
meridional e oriental, e até na Austrália. Do ponto de vista social, parece ocorrer em todos os tipos de sociedade humana que se
situam entre a fase evolucionária da organização tribal e de clã, e a moderna sociedade capitalista e industrial, incluindo porém
as fases da sociedade consangüínea em desintegração e a transição para o capitalismo agrário. (1975: 10-11)

Para Hobsbawm, portanto, podemos pensar no fenômeno do banditismo social não somente nas sociedades agrárias, camponesas e feudais. Também se inclui a “moderna sociedade capitalista e industrial”. Corroborando essa perspectiva, sobre
os piratas e corsários do século XVIII, que podem ser contextualizados nesse caso em uma fase de transição do capitalismo
manufatureiro para o capitalismo industrial, Hakim Bey diz:
OS PIRATAS E CORSÁRIOS do século XVIII montaram uma “rede de informaıes” que se estendia sobre o globo. Mesmo sendo
primitiva e voltada basicamente para negócios cruéis, a rede funcionava de forma admirável. Era formada por ilhas, esconderijos remotos onde os navios podiam ser abastecidos com água e comida, e os resultados das pilhagens eram trocados por
artigos de luxo e de necessidade. Algumas dessas ilhas hospedavam “comunidades intencionais”, mini-sociedades que conscientemente viviam fora da lei e estavam determinadas a continuar assim, ainda que por uma temporada curta, mas alegre.
(BEY, 1985:01)

Poderíamos considerar, nesse sentido, que os cyberpiratas estariam promovendo um saqueamento em escala mundial ao repertório cultural que nos é negado acesso pela indústria do entretenimento norte-americana? Trata-se de um crime de autoria
coletiva e multinacional, que transcende qualquer código legislativo nacional? Canclini (2007: 82) afirma que “A modernidade
e a democratização, consideradas como capacidade de acesso a bens globalizados, parecem mais viáveis a partir de recursos
informais, e até mesmo ilegais, do que como resultado de uma reestruturação mais justa da ordem social.”
5. CYBERESPAÇO E COMUNICAÇÃO CONTRA HEGEMÔNICA
Nesse sentido, compreendemos que a internet em si e o cyberespaço de modo mais amplo são espaços de disputa política
entre aqueles que possuem os grandes monopólios da produção de informação e comunicação, donos da indústria cultural
e do grande capital em geral e, por outro, a grande parte da população mundial pertencente aos setores populares, à classe
trabalhadora e/ou aqueles que se opõe de maneira consciente à ordem hegemônica imperante no mundo.
É a partir deste contexto que tem surgido propostas tais como a de uma “mídia do Oprimido”. A autora Fernanda Pereira Ferreira Ribeiro, realiza uma análise e estabelece uma inter-relação entre os campos da comunicação e a educação tendo como
base as teorias propostas pelo educador e pedagogo brasileiro, Paulo Freire. Segundo ela,
As teorias de Paulo Freire podem ser um referencial teórico para o campo da comunicação, oferecendo subsídios para
elaboração de uma reflexão consistente a partir de uma visão histórica e interdisciplinar entre os campos da comunicação
e da educação. A capacidade crítica é fruto do processo educativo. […] A principal questão embutida na mídia do oprimido
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é que ela é construída “com” os oprimidos e “para” eles. É feita a partir da participação popular. Os conteúdos devem ser
discutidos nas comunidades populares pelos comunicadores e por aqueles que tiverem interesse. Para tanto é necessário a
quebra do preconceito em relação ao homem comum. Com a descrença no homem e no diálogo, pretende-se a continuação
do status quo. (RIBEIRO, 2009:7).

A autora propõe a utilização do termo “Mídia do Oprimido” como um caminho, um campo em construção e uma possibilidade
para a efetivação de diálogo “entre o campo da comunicação e as classes subalternas e como meio de transformação social à
luz da Leitura Crítica da Comunicação” (2009:1), tendo como referência principal a pedagogia do Oprimido de Freire.
A idéia de uma mídia comunitária, popular, livre, alternativa, cidadã, participativa, radical ou contra-hegemônica – recorrente em diversos autores como Raquel Paiva, Cicilia Peruzzo, Muniz Sodré, Mario Kaplún e John Downing – vem sendo
discutida, analisada e debatida constantemente nos estudos de comunicação, sobretudo a partir das possibilidades da
web.2 e das discussões em torno do digital. […] lançaremos mão, com respaldo nas teorias de Paulo Freire, do termo
Mídia do Oprimido, que, assim como a Pedagogia do Oprimido freireana e o Teatro do Oprimido de Augusto Boal, é a
comunicação “do” oprimido, forjada “com” ele e “para” ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação
de sua humanidade. (Ibid., 2009:2-3)

A partir de tais postulados Pereira Ferreira define a “mídia do oprimido” como aquela que mídia que é, deve e tem que ser em
benefício da cidadania, tomando em conta que esta é construída pelos próprios cidadãos.
A forma em si de se fazer esta comunicação é contra-hegemônica. Se permite o informal, a linguagem popular, o sentido
coletivo de propriedade, gestão, programação dos conteúdos, além do aspecto do trabalho voluntário. É um local em que
percebe-se a reprodução da grande mídia mas também apontam-se novas perspectivas. […] A consciência da situação do
homem como oprimido e a consciência de que existe opressor – e identificar o opressor – é essencial para transformá-los.
(Ibid., 2009:3)

Ao ver e reconhecer a realidade atual e o momento histórico no qual vivemos é impossível negar a importância que têm o
cyberespaço na definição deles mesmos. Hoje as mídias sociais digitais constroem identidades, realidades e subjetividades
(Agamben, 2009:41-42). Submetem os indivíduos e as sociedades em geral a diversos processos de subjetivação por meio
não só da difusão de representações hegemônicas sobre os diversos aspectos da vida – incluída a política - mas também a
processos de vigilância que contribuem na manutenção do status quo, observando que a comunicação de massas e a indústria
cultural são algumas das bases que sustentam hoje o ciclo de produção e reprodução do capital.
A presença constante, delirante, das imagens em nossa vida quase sempre é associada, ou ingenuamente reduzida, a uma
doença incurável do mercado e da política contemporâneos, e quase nunca aos fenômenos e dispositivos da visibilidade,
ideia esta associada, predominantemente, à sua outra face: a da vigilância à que o poder nos submete cada dia mais descaradamente. E é certo: fazer-se visível sempre implica, ao mesmo tempo, tornar-se vulnerável ao assédio vigilante do poder,
cuja figura mais extrema está na internet: não é possível existir/estar na rede sem ser visto – detectado/observado – por
milhares de olhos, e sem ficar vulnerável a milhares de vírus! Porém, assim como muito poucos deixam de lado a internet por
causa dessa vulnerabilidade, pois o que a rede mobiliza e possibilita neutraliza a seus riscos, assim também a visibilidade
social e política vai mais além do que pode ser pensado com base na obsessão panóptica – inclusive agora, depois do Onze
de Setembro, quando todas as cidades se veem invadidas por engenhos eletrônicos de inspeção automática e de vigilância
agressiva. (BARBERO, 2008:22)

Ao mesmo tempo que temos uma proliferação de meios e redes de comunicação de alcance global, que geram uma maior visibilidade dos sujeitos, se produz concomitantemente uma exacerbação dos dispositivos de vigilância, de todos e todas aquelas
que se vinculem de uma ou outra forma por meio do cyberespaço.
6. CONCLUSÕES
Dentro de um marco de hegemonia do capital e da utilização do cyberespaço como uma ferramenta para a manutenção do
status quo, indivíduos e comunidades ao reconhecerem-se como sujeitos históricos, constroem propostas e meios contra hegemônicos na disputa pelo poder no território do cyberespaço. Todavia, Fernanda Pereira Ferreira nos lembra que,
Para Gramsci (COUTINHO, 1999) a hegemonia é uma direção ideológica, que se traduz numa homogeneidade de pensamento. A contra-hegemonia busca um espaço de transformação, de mudanças. Democratizar a cidadania é um princípio
contra-hegemônico, contra uma ordem estabelecida de idéias, posições, costumes e ordem social. A finalidade principal da
educação para uma leitura crítica da comunicação é mudar a atitude básica das pessoas diante dos grandes meios, ajudando a desenvolver uma percepção mais ativa e atenta. Como conseqüência, é provável que cada pessoa desenvolva uma
consciência de classe maior, um desejo de participação política também mais acentuado, com uma inserção mais eficaz em
diversas organizações sociais. (RIBEIRO, 2009:6).

Por outro lado, Peter Sunde, fundador do Pirate Bay, assegura que quando criaram a plataforma, mesmo em uma situação de
sítio, acreditavam na necessidade de uma luta contra os monopólios da comunicação no espaço da internet. Em entrevista re-
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cente, porém, reconhece que essa batalha está sendo perdida – embora também assegure que ainda existam vias para ganhar
a guerra contra o capital.
Bem, penso que para vencer a guerra, primeiro precisamos entender o que é a luta e pra mim está claro que lidamos com
algo ideológico: o capitalismo extremo em voga, o lobby extremo em voga e a centralização do poder. A internet é só uma
peça em um quebra-cabeça ainda maior. E o lance com o ativismo é que preciso agir na hora certa para ganhar atenção e
tudo mais. […] O motivo pelo qual foco no mundo real é porque a internet o emula. Estamos tentando recriar uma sociedade
capitalista na internet. Logo, a internet tem servido de combustível para a chama capitalista ao fingir ser algo que te conectará ao mundo todo mas que, no final, tem interesses capitalistas. Observe as maiores empresas do mundo, todas tem base
na internet. Veja o que elas vendem: nada. O Facebook não tem produto. O Airbnb, maior rede de hotelaria do mundo, não
tem hoteis. Uber, a maior empresa de táxis mundial, não tem nem táxis. A quantidade de funcionários nessas empresas está
mais reduzida que nunca e os lucros, por sua vez, maiores. Apple e Google ganham de petroleiras fácil. Minecraft foi vendido
por 2, 6 bilhões de dólares e o WhatsApp por uns 19 bilhões. São quantias absurdas de dinheiro trocadas por nada. Por isso
a internet e o capitalismo se amam tanto. (SUNDE, 2015)

Sunde assegura que no momento em que vivemos não se pode falar da existência de uma internet livre, já que não há força
política que faça atualmente resistência frente às injúrias do capital, que cada vez gera maiores níveis de centralização e
desigualdade no contexto de um capitalismo extremo. Isso em um mundo em que, segundo Sunde, o marketing realizado por
empresários como Mark Zuckerberg e empresas como o Google apoia-se na retórica de difusão de uma rede aberta e para
promoção da democracia mas que, na verdade, tratam-se apenas de monopólios capitalistas em busca de incrementar sua
acumulação. Por isso ele reconhece que a tendência é
[…] uma internet cada vez mais controlada e fechada. Isso tem um impacto enorme na nossa sociedade. Se você tem uma
internet mais oprimida, você tem também uma sociedade oprimida. E deveríamos nos focar nisso. (Idem ibidem)

Nesse sentido, faz-se necessária e urgente a consolidação de meios de comunicação contra-hegmônicos cada vez mais fortes
para enfrentar as tendências atuais, como as apresentadas por Sunde. O cyberespaço é um lugar de disputas e a luta por sua
ocupação como um território livre, popular e democrático pode gerar novas possibilidades para o caminho da transformação
social. Plataformas como o Pirate Bay têm se constituído como ferramentas pontuais de luta contra o monopólio da comunicação e devem ser discutidas e problematizadas com o objetivo de evidenciar a trajetória de disputas e contra hegemonias já
existentes nos tempos atuais.
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RESUMO
Este artigo apresenta um relato da primeira edição do projeto Inventar com a Diferença: Cinema e Direitos Humanos, realizada
em 2014, no município de Pirenópolis-GO. A intenção é expor a proposta, os fundamentos, a metodologia e os resultados das
ações do projeto, fundamentadas na relação entre Cinema e Educação, desenvolvidas com alunos e professores de escolas da
Rede Pública de Ensino, incluindo extensão com participação da comunidade, por meio de parceiras institucionais. De modo
inovador, o projeto promove o uso de dispositivos audiovisuais em experiências pedagógicas e formativas, com protagonismo
predomiantemente voltado para os alunos, valorizando e criando espaços de visibilidade para a expressão e comunicação de
seus saberes, desejos e singularidades, em um exercício constante do olhar sobre a diferença.
Palavras-Chaves: Cinema e Educação, Cinema e Direitos Humanos, Dispositivos, Inventar com a Diferença.
1. APRESENTAÇÃO
O projeto Inventar com a Diferença: Cinema e Direitos Humanos (doravente ID) surgiu de um longo trabalho de militância nos
direitos humanos e na relação do cinema com a educação, desenvolvido pelo Departamento de Cinema da Universidade Federal Fluminense. Foi idealizado e é coordenado pelo professor Cezar Migliorin, conjuntamente com os pesquisadores Isaac
Pipano, Luiz Garcia e equipe, realizado com o apoio e fomento da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República. Atualmente, o ID está com sua segunda edição em andamento. Neste artigo, vamos abordar a realização do projeto
no município de Pirenópolis-GO, onde aconteceu durante o primeiro semestre de 2014.
A realização nacional da primeira edição do ID aconteceu em 29 cidades brasileiras, abrangendo os 26 estados do país e o
Distrito Federal, reunindo aproximadamente 500 escolas e instituições educativas, e cerca de 5.400 professores e estudantes,
cujas ações culminaram em mais de 1.400 vídeos que evidenciam, de forma emblemática, a enorme diversidade de sujeitos e
realidades no Brasil, dentro, fora e a partir da escola. Foi escolhido um município de cada unidade federativa do país, privilegiando localidades descentralizadas ou em zonas de exclusão. No estado de Goiás, região Centro-Oeste do país, de economia
predominantemente agropecurária, o projeto foi realizado no município de Pirenópolis, cidade colonial histórica, com aproximadamente 20 mil habitantes, com economina centrada no turismo e na extração de minérios. O ID em Pirenópolis abrangeu
seis instituições, sendo quatro escolas públicas estaduais, um núcleo local do Centro de Estudos e Pesquisa em Arte da Secretaria de Educação do Estado, e um ponto de cultura que atua na periferia, totalizando a participação de aproximadamente
100 pessoas, incluindo alunos e professores do ensino formal, e membros da comunidade. O projeto apresentou um saldo de
produção de cinco filmes de curta-metragem e dezenas de conteúdos e registros audiovisuais. Os alunos do ensino formal
eram da segunda fase do Ensino Fudamental e do Ensino Médio. Os membros da comunidade pertenciam à faixa etária entre
16 e 40 anos, a maioria já fora da escola, tendo abandonado os estudos no Ensino Médio.
A proposta do ID é desenvolver uma abordagem simples, mas não menos intensa, com o cinema na educação, possibilitando
que grupos sem conhecimento técnico ou de linguagem pudessem experimentar o fazer cinematrográfico, produzindo sons e
imagens, promovendo a circulação e o debate dos conteúdos produzidos em seus próprios contextos e em intercâmbio com a
rede de sujeitos que realizavam as mesmas ações, concomitantemente, em todo o país. Nesse sentido, o projeto não visa apenas exibir e discutir filmes ou ensinar técnicas e linguagens, mas propõe o cinema como uma experiência integrada a práticas
sociais em rede, por meio de uma metodologia fundada a partir da noção de dispositivo. Como explica Miglorin (2015: 26-27),
todas as ações propostas para os mediadores, professores e alunos que atuavam no projeto foram pensadas, organizadas e
apresentadas como dispositivos, visando a possibilidade de levar para o fazer o desafio da igualdade na construção de um
lugar de produção sem hierarquias de discursos e imagens, almejando assim uma abertura para a experiência da diferença, do
território, da comunidade, da singularidade, sem uma pauta temática ou agenda, tendo apenas o cinema como questão central.
O objetivo é que os exercícios propostos no projeto possam ser incorporados nas práticas educativas, abrindo espaço para o
movimento de subjetividades entre indivíduos e grupos, garantindo-lhes, sobretudo, um lugar de fala por meio de um campo
de visibilidade, onde o sujeito atua na condição de mostrar e ser visto.
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2. A REDE: ESTRUTURA E PROCESSOS
O ID criou uma rede de agentes distribuídos em todo o território nacional, numa gestão horizontalizada e orientada por um centro radicado no Laboratório Kuman, do Departamento de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, na cidade
de Niterói, estado do Rio de Janeiro. A estrutura organizacional foi dividida em: coordenação geral (equipe da UFF) e regionais
(uma pessoa responsável por cada região do país: Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste), mediadores locais (uma pessoa responsável por cada município escolhido para participar do projeto), professores (agentes das instituições selecionadas
em cada município), e alunos (participantes protagonistas do projeto).
Os coordenadores regionais reportavam à equipe de coordenação geral as questões e relatórios de desenvolvimento do projeto, auxiliando na seleção inical dos mediadores, oferecendo apoio e supervisionando o trabalho da equipe de mediadores
da sua região, servindo ainda de ligação entre a ponta e o centro da rede. Na região Centro-Oeste, a coordenação foi feita por
Joelma Paes, produtora de cinema atuante em Goiânia-GO. Os mediadores eram profissionais com alguma prática, formação
e experiência na áera de Cinema e Audiovisual, preferencialmente incluindo também a área de Educação, que atuavam de
forma direta junto às escolas e instituições participantes do projeto em seu município. Cabia-lhes uma boa articulação local e
a realização do processo de formação e acompanhamento dos professores inscritos para ministrar as oficinas com os alunos.
Em Pirenópolis a mediação do ID foi realizada pelo professor Anderson Melo (produtor cultural, coordenador da cinemateca
da cidade).
O projeto teve uma ampla divulgação nacional e local, e recebeu inscrições espontâneas em uma plataforma eletrônica que
serviu durante todo o processo como banco de dados, integrando a rede formada pelo ID. Foi estipulado um limite máximo
de dez instituições inscritas por município, sendo que em cidades pequenas, como é o caso de Pirenópolis-GO, esse número
não foi atingido, visto que a população urbana não ultrapassa dez mil habitantes, e a rede estadual de ensino público na
cidade conta com apenas cinco escolas. Nesse caso, a participação no projeto foi aberta também para duas outras instituições, além das escolas: o núcleo local Ciranda da Arte - Centro de Estudo e Pesquisa em Arte da Secretaria Estadual
de Educação, responsável pela formação continuada de professores da rede pública de ensino (onde atuou a professora
Alessandra Araújo) e o ponto de cultura COEPI - Comunidade Educacional de Pirenópolis (com atuação do professor Tadeu
Ribeiro). Quatro escolas se inscreveram no projeto, sendo que apenas duas concluíram os trabalhos: a Escola Estadual
Professor Ermano da Conceição (com atuação da professora Tânia Camargo) e o Colégio Estadual Senhor do Bonfim (com
atuação do professor Luís Cantillana).
O projeto foi realizado nas escolas e instituições por meio de oficinas com ações planejadas com duração de aproximadamente três meses, ministradas pelos professores das instituições, com acompanhamento, apoio e supervisão do mediador local.
Além da formação, os professores ministrantes das oficinas recebiam um material didático-pedagógico, elaborado e distribuído pela equipe do ID, composto de mídia impressa (caderno tipo fichário com textos, orientações, planejamentos e fichas de
aulas) e mídias eletrônicas (DVDs com conteúdos audiovisuais e acesso à plataforma do site, com banco de dados, conteúdos
complementares e fórum de debates, conectando todos os agentes da rede). O ID forneceu ainda os equipamentos técnicos de
produção audiovisual (microfones, gravadores, câmeras e discos de armazenamento de conteúdos), que eram administrados
pelo mediador.
O processo nas oficinas foi divido em três etapas: um primeiro contato com o cinema por meio da observação e debate de
imagens (a partir de atividades propostas com conteúdos dos DVDs); no segundo momento, as ações de produção com os
dispositivos; e por fim, a montagem de um vídeo no formato filme-carta, utilizando os conteúdos produzidos nas ações despretensiosas realizadas pelos alunos nas oficinas. O filme-carta tem a proposta de retratar e comunicar o território de um
grupo a grupos de um outro Estado, que faz parte da rede. É feito com uma montagem simples, utilizando apenas três planos,
escolhidos entre as produções realizadas com os dispositivos, e agrega um texto elaborado e narrado pelos alunos, em forma de uma carta, escrita para comunicar as particularidades do que o grupo elegeu como seu território. No processo, eram
os alunos que determinavam a ordem dos acontecimentos dentro de cada uma das etapas, em um movimento lúdico e livre
de experimentar as propostas sem a tensão de um roterio pronto e pré-estabelecido. Cada oficina produziu seu filme-carta,
endereçado e entregue à cidade escolhida como destinatária pelos alunos, estabelecendo assim um diálogo entre os pontos
da rede, por meio dos filmes e dos olhares expressivos que constituiam a imagem que cada grupo tinha do seu território, e
não um discurso escolhido, forjado, roteirizado e dirigido pelo professor ou pelo mediador, pessoas que deveriam colocar seu
conhecimento a serviço do desejo, das necessidades e experiências vivenciadas pelos alunos, em vez de hierarquizá-los pelo
exercício de poder, impondo-lhes saberes.
3. O MÉTODO DO DISPOSITIVO
O conceito de dispositivo no projeto ID é um princípio fundamental no qual se baseiam todas as propostas de ação e a própria
perspectiva de uma pedagogia capaz de conciliar conhecimento e desejo em contextos que dão autonomia ao sujeito, ao invés
de tratá-lo como funcionário de um sistema disciplinar condicionado a perguntas e respostas prontas, a habilidades e competências limitadas a padrões de ação e comportamento.
A partir da leitura da obra de Michel Foucault, Agamben (2006) define dispositivo como uma rede de elementos heterogêneos,
de natureza material e imaterial, que se reúnem em função de uma estratégia comum, frente à urgência de conseguir determinado efeito. Os dipositivos podem se constituir de textos, imagens, instituições, discursos, legislações, técnicas ou aparatos
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tecnológicos, operando como um conjunto de protocolos capazes de congregar realidades. A questão dos dispositivos desloca
a atenção para o sistema e o conjunto de relações determinantes de suas operações. Os dispositivos são campos de força que
estão sempre inscritos em um jogo de poder, e operam sobretudo como equipamentos coletivos de subjetivação. Eles atuam
nas diversas esferas da vida, operando diretamente no pensamento humano, pois este funciona primordialmente a partir de
imagens, cujas instâncias de natureza perceptiva, figurativa ou enunciativa determinam nosso modo de perceber e compreender a realidade. O conceito de dispositivo torna-se assim relevante para pensarmos como na medida em que os avanços
tecnológicos passaram a servir a um regime ideológico econômico, a vida e as relações humanas passaram a ser mediadas
por dispositivos que se tornaram determinantes no âmbito mais amplo da cultura.
Miglorin (2008), idealizador e coordenador geral do ID, que tem um amplo trabalho de pesquisa a partir do conceito de dispositivo no documentário contemporâneo, não fundamentado exclusivamente no pensamento de Agamben (2006), afirma
que no ID “o mais importante da noção era a ideia da criação de regras que colocavam uma certa situação em crise e demandavam gestos de criação. Um dispositivo era assim normalmente feito com poucas e objetivas regras que gerariam um
grande descontrole, uma abertura para o acaso. Em outras palavras, o dispositivo é a introdução de linhas ativadoras em um
universo escolhido” (Miglorin, 2015: 28). Ele explica que o dispositivo se constitui, por um lado, a partir de um controle rígido,
com regras e limites, e por outro lado, com uma abertura absoluta, que depende da ação e determinação do sujeito e de suas
interconexões. Nas ações do ID, a experiência com a produção de conteúdos parte sempre de uma proposta constituída como
dispositivo, que apresenta uma tarefa a cumprir com regras e limitações, mas sem o imperativo de uma ordem, uma narrativa
ou um texto, que roteirize ou pressuponha a imagem, ou seja, sem estabelecer hierarquias de conhecimento sobre os conteúdos, temas ou modos de abordagem, deixando sempre um espaço aberto para o acaso e o devir. Como fica claro na realização
das ações motivadas com esse propósito, “há no dispositivo uma dimensão lúdica que no trabalho na escola é bem-vinda;
há uma tarefa a cumprir, um desafio a realizar. O dispositivo instaura uma crise desejada por quem dele participa. Uma crise
nas formas de ver e perceber: antes de soluções há uma suspensão das soluções conhecidas. Na crise as decisões não estão
prontas, as respostas demandam invenção, uma vez que a repetição da mesma resposta é o aprofundamento da crise. Nossos
dispositivos precisavam então lidar com pequenas regras formais de ocupação do espaço e do tempo em que os estudantes,
se desejassem, precisariam intervir, resolver questões, produzir encontros, solucionar problemas lógicos, de sociabilidade
e estéticos, sem, entretanto, termos que antecipar questões a serem debatidas e desenvolvidas, nem termos que pautar as
ações por maneiras certas ou erradas de executá-las” (Miglorin, 2015: 28, 29).
Um exemplo emblemático de dispositivo adotado nas ações do ID é o Minuto Lumière, cuja proposta é que cada aluno produza, com a câmera, um plano fixo de qualquer cena no contexto que escolher, com duração de um minuto e sem som. Sem
nenhuma interferência do professor, cada aluno do grupo escolhe um lugar, define uma cena qualquer de seu interesse, faz o
enquadramento que deseja, e grava um minuto de vídeo, registrando aquela cena sem áudio. Antes da realização do Minuto
Lumière, os alunos assistem a vídeos silenciosos de um minuto de duração, produzidos pelos próprios irmãos Lumière, nos
primórdios do cinema, nos quais são filmadas cenas do cotidiano da família, da cidade, de práticas sociais daquele tempo,
quando o cinematógrafo tinha chassis para rodar apenas um minuto de filme, e não era capaz de gravar o som síncrono. Ao
mesmo tempo em que os alunos passam a saber um pouco da história do cinema, e têm a oportunidade de observar imagens
históricas com uma estética e propósitos diferentes daquelas que são consumidas na cultura de hoje, os alunos são convidados a experimentar aquele mesmo gesto no contexto da realidade atual que vivem, e posteriormente assistir e debater suas
produções. Os resultados são incríveis.
Dois casos específicos acontecidos na realização do dispositivo Minuto Lumière em Pirenópolis, dentre vários outros, merecem ser citados. O primeiro refere-se a uma aluna que quis produzir seu Minuto Lumière no cemitério da cidade. Não cabia
ao professor contestar o desejo da aluna, mas o mesmo se interpôs, apresentando embargos e desqualificando o sentido
daquela opção, tornando necessária a intervenção do mediador, para garantir o protagonismo da aluna, seu direito de fazer
escolhas e mobilizar seu desejo e interesse na experiência. Chegando ao cemitério, a aluna decidiu assertivamente que o
objeto da sua cena seria o trabalho do coveiro, que estava limpando com uma enxada o mato dos canteiros de terra entre os
túmulos. A gravação foi feita de forma espontânea e tranquila, dando visibilidade ao papel de um sujeito que é comumente
tratado com desprezo, pelo lugar que ocupa na divisão social. Se dependesse apenas da postura do professor, a experiência
jamais tomaria essa direção, devido ao condicionamento do educador se achar na condição superior de sempre definir o
que é melhor, bom e útil para os educandos, sem oferecer uma escuta e um espaço de fala, no qual não seja apenas para
contestar suas singularidades. Outro caso relevante, de uma beleza singela, diz respeito a um Minuto Lumière produzido em
uma rua do bairro mais pobre da cidade. Depois de enquadrar a bela paisagem da serra contrastando com a precariedade
da paisagem urbana dos barracos da rua, durante o intervalo de um minuto de gravação acontece uma cena inusitada. Uma
criança pequena sai de um dos barracos que compunha o enquadramento, brincando com um objeto giratório que escapa
acidentalmente da sua mão e cai em cima do telhado da casa. Ela entra chorando no barraco e volta imediatamente de
mãos dadas com um homem adulto, sem camisa, bem despojado. A criança aponta para o telhado, comunicando o incidente com o brinquedo. Em frente ao barraco, encontra-se estacionado um fusca velho, com um colchão de casal amarrado
sobre o teto. O homem pega uma vassoura, escala o fusca, apoiando-se sobre o colchão, resgata o objeto e devolve-o para
a criança, que sai do quadro dando pulinhos de alegria, por ter seu brinquedo restituído. Toda essa ação, com início, meio
e fim, com uma estrutura narrativa completa, como um micro-conto, com conflito, clímax e desfecho, acontece de forma
espontânea e imprevisível dentro do intervalo exato de um minuto. A cena mostra, de forma poética, o sofrimento e a redenção de uma criança, diante das contingências da vida, quando o foco inicial era apenas o contraste da paisagem da favela
com a paisagem natural ao fundo. Essa abertura para o acaso e para o devir, promovendo o registro de expressões e acontecimentos singulares, é uma das marcas que evidencia a potência revelatória do uso dos dispositivos livre dos programas
condicionantes. É uma recorrência constante no processo.
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Não é apenas a câmera, ou o aparelho (tomando o conceito de Flusser, 2008), que opera como dispositivo, mas os próprios
processos que são desenvolvidos nas ações pedagógicas assumem a mesma lógica, subvertendo a condição do aluno de
funcionário das imagens para produtor de imagens (Flusser, 2009). Os alunos, na condição de sujeitos, deixam de reduzir
sua experiência com as imagens apenas à dimensão da diversão, condicionada culturalmente por modelos e formas que são
dados como universais, e passam a subverter as imagens através de uma ação experimental e criativa (Flusser, 1967), que
apresenta um caráter informativo em vez da redundância provocada pela ênfase no valor de exposição imanente da reprodutibilidade técnica (Benjamin, 1994). Liberta-se e expande-se o olhar, ao invés de doutriná-lo e empobrecê-lo. Ao se verem
livres dos ordenamentos que regularizam os regimes de visibilidade impostos pelos condicionamentos culturais, que a escola
geralmente reforça, os alunos têm a oportunidade de agenciar seus territórios e colocá-los em movimento, como um ritornelo
(Deleuze e Guattari, 2005), estruturando seus saberes e colocando-os em movimento, no diálogo com outros saberes. Muitas
vezes, o que fica evidente nesse tipo de processo de produção é a experiência do próprio tempo constituindo-se em imagem
(Deleuze, 2007), numa ação não regulada pelos marcadores e contadores que costumam configurar a forma de apresentação
do tempo de acordo com os padrões visados pelos regimes de produção da vida, alimentados pelos media na cultura visual
contemporânea.
Como explica Miglorin (2015), na concepção, no método e na proposta do ID, “não há narrativa ou resposta correta a ser dada
pelos jovens a partir dos exercícios propostos. O dispositivo, de alguma maneira, nos permitia estar presentes, acionar disponibilidades sensíveis e intelectuais dos estudantes para a diferença, ao mesmo tempo em que “deixa as crianças em paz”.
Quando o cinema chega na escola como palavra de ordem, o que ele faz é se distanciar da experiência do outro e se impor
como discurso verídico. No nosso caso, desejávamos o contrário com o dispositivo, por isso a necessidade de deixar as crianças em paz, não exigir nada. Há nesse gesto um verdadeiro silêncio, uma espera, uma falta de intenções que mimetizam o
cinema político pautado pela possibilidade de estar à altura da experiência do outro, sem que o espectador seja uma “vítima”
das imagens” (Miglorin, 2015: 29).
As questões de representação surgem no processo a partir da revisão e debate coletivo das imagens e conteúdos produzidos
pelo grupo, assim como os temas relativos às diferenças e aos direitos humanos, que não são antecipados às experiências
com os dispositivos, mas vêm à tona pelo viés das escolhas e desejos dos alunos, legitimando assim um rico diálogo de perspectivas, que não são forjadas e nem impostas. Se tal como afirma Zizek (2009), o cinema não é algo que nos diz o que desejar,
mas um instrumento que nos ensina como desejar, então a proposta do ID é um exercício pleno de tecer livremente as formas
do desejo, de modo que, ao mesmo tempo em que é capaz de revelar para o próprio sujeito o que, às vezes, é dificilmente
enunciado por ele em palavras, também possibilita dar visibilidade, na esfera coletiva, a conteúdos oriundos de diferentes
formas de olhar, que se tornam objetos de reflexão e diálogo, impulsionando possibilidades de transformação da realidade.
Além do diálogo e do debate perpassarem por todo o processo, eles culminam numa ação de extensão com desdobramentos
intermináveis, uma vez que conectam, por meio da rede construída e da realização e distribuição do filme-carta, sujeitos que
se expressam e desejam comunicar suas singularidades, ao mesmo tempo em que se dispõem a observar, ver, ouvir e aprender
com a diferença, seja aquela que passa a perceber no seu próprio quintal, nas que observa além das cercas do vizinho, ou ainda
nos recônditos mais remotos da rede que se estende por todo o país.
Em Pirenópolis, foram realizados cinco filmes-carta, sendo que o filme da aluna Elis Santana, produzido na oficina da professora Alessandra Araújo de Brito, pelo núcleo local do Ciranda da Arte - Centro de Estudo e Pesquisa em Arte da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, foi selecionado entre os cinco melhores do país para integrar a Sessão Inventar, dentro da 8ª Mostra
de Cinema e Direitos Humanos do Hemisfério Sul, sendo exibido em toda as capitais do Brasil e em mais de seiscentas cidades,
onde a mostra circulou. Além disso, o filme produzido pelo grupo de alunos do ponto de cultura Coepi - Comunidade Educativa
de Pirenópolis foi selecionado e ganhou o primeiro prêmio da Mostra Regional do 2º PirenópolisDoc Festival de Documentário
Brasileiro, importante evento de cinema da região Centro-Oeste. Os alunos do ID de Pirenópolis foram convidados especiais da
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República na abertura da Mostra de Cinema e Direitos Humanos
de 2014, quando estiveram na capital federal e foram mencionados na cerimônia oficial realizada no lendário Cine Brasília. No
ano seguinte, a Cinemateca Santa Dica de Pirenópolis realizou a mostra local de Cinema e Direitos Humanos, incorporando a
exibição dos filmes produzidos pelos grupos do ID, no Cine Pireneus, com a presença de convidados especiais que debateram
os filmes. Além da experiência vivida nos processos, os alunos tiveram a oportunidade de não apenas apresentar e representar seu território, mas se descolaram dele em direção a outros lugares e contextos que muitos nunca haviam experimentado.
Puderam de fato inventar com a diferença.
Os registros e conteúdos produzidos no projeto ID em Pirenópolis podem ser acessados e visualizados na página http://www.
facebook.com/inventarpirenopolis. O material produzido em nível nacional pode ser acessado e vizualizado na página http://
www.inventarcomadiferenca.org. As realizações da primeira edição do ID, em 2014, repercutem ainda hoje em novos projetos
de ações e pesquisas para diversos membros da rede, que não para de crescer, incorporando agora novos agentes da segunda
edição do projeto. Todos os conteúdos, métodos e a expertise dos processos são livre e abertamente compartilhados e disponíveis para acesso e download a qualquer pessoa ou instituição interessada, de forma democrática. A base de experiência
adquirida na realização do ID em Pirenópolis tem sido aproveitada na realização de novos projetos, especialmente na formulação de uma pesquisa de doutorado em Cultura Visual, que busca articular o método do ID em ações pedagógicas fundadas
na relação entre cinema, dança e práticas corporais (Brito, 2017). Em tempos de crises e retrocessos como temos vivido no
Brasil, operar dispositivos em função do desejo como base de formação para inventar com a diferença é mais que uma mera
proposta pedagógica, é uma urgência.
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RESUMEN
En este artículo abordo algunas contra-dicciones feministas que resuenan en el campo de los estudios de culturas visuales,
contra-dicciones escritas con guión intermedio y que me permiten encarar una doble lectura de la palabra, al fin de cuentas:
¿qué lectura no es doble o múltiple?. Las reflexiones aquí señaladas también hacen parte de las cavilaciones gestadas durante mi investigación de doctorado y la cual tiene importantes fundamentos en los movimientos feministas interseccionales,
negros y latinoamericanos. En ese sentido relaciono lo que he considerado contra-dicciones feministas con situaciones como
la hipersexualización de ciertos cuerpos, la invisibilización de varias identidades y la monopolización de los aparatos de producción y consumo de imágenes visuales. Asimismo, y para finalizar, destaco ideas que tienen como génesis las propuestas
de pensadoras y pensadores feministas con intereses en las diversificación de las miradas, dicciones y posibles acciones en el
campo de estudios de culturas visuales.
Palabras clave: contra-dicciones feministas; contra-discursos; feminismos; estudios de culturas visuales.
1. BALBUCEOS EXPLICATIVOS…
Deseo iniciar este texto revisando el significado de la palabra dicciones. De acuerdo con diccionarios asociados a la Real Academia de la Lengua Española – RAE –, las dicciones, específicamente su singular, dicción, proviene del latín dictio que resulta
de la suma de dos componentes: el verbo “dicare” que puede ser traducido como decir y el sufijo “-ción” que hace referencia a
una maniobra. Por lo tanto, las dicciones son maneras de hablar y escribir, particularidades a la hora de pronunciar. Se conceptúan también como dicciones las formas dilucidadas de expresar las palabras. En ese sentido, las dicciones que traigo en este
texto están conformadas por los discursos de cuño social y cultural que los movimientos feministas han articulado de manera
favorable en los estudios de culturas visuales.
Ahora bien, el asunto particular que puntualiza este texto son las contra-dicciones las cuales, más allá de ser enunciados contradictorios, corresponden a dicciones problematizadoras, por ello la decisión de colocar un guión intermedio en la palabra y
proveer así una doble lectura. Contra-dicciones son, en síntesis, modos de decir, escribir y construir sentido que se alejan de
las meta-narrativas y meta-escritas de los sistemas androcéntricos, patriarcales y culturas visuales dominantes. Dicho de otra
manera, en este texto bosquejo las contra-dicciones feministas como artefactos que permiten otras lecturas, otras miradas en
los estudios de las miradas, es decir, en los estudios de culturas visuales.
Michel Foucault (1999, 2015) contribuyó con la popularización del término contra-discurso para hacer referencia a los enunciados que buscaban romper la linealidad y dureza de los discursos que configuran las meta-narrativas sobre el poder, el saber
y el placer. Entre las preocupaciones de este filósofo estaba la necesidad de arquitectar posibles contrapuntos, llamados por
él contra-discursos, para revisar las políticas de disciplinamiento y sus dispositivos. Por lo tanto, en este texto la palabra
contra-dicciones, con guión intermedio, me permite pensar en dicciones, decires y enunciados que ejercen presión sobre los
discursos patriarcales, heteronormativos y masculinizados de culturas visuales como las latinoamericanas. Por consiguiente,
tanto los contra-discursos como las contra-dicciones apuestan por nuevas significaciones de conceptos creados por los grandes centros académicos, políticos y culturales.
Muchas de las autoras y autores feministas que han indagado por los lugares de esas otras imágenes hacen parte de la corriente
de los estudios post-coloniales, movimiento este que desde diversos campos del saber ha tensionado asuntos sobre el poder y la
subyugación de pueblos y sujetos. En otras palabras, este campo propone contra-discursos que colocan en jaque las tradicionales
formas de poder. El tipo de colonización que estas personas problematizan abarca mucho más que el antiguo concepto de colonia
geográfica, además de él piensan la construcción de territorios de conocimiento, terrenos de lucha, lotes de cotejos.
2. DECIRES CON PODER…
En la década de los años 60´s y 70´s las luchas de mujeres acompañaron otros movimientos de reivindicación social como
los movimientos de las negritudes y las mal llamadas minorías sexuales. Muchas artistas de este periodo tuvieron entre sus
temáticas de producción el control propio del cuerpo, la sexualidad, la maternidad, la identidad propia, la violencia contra las
mujeres, el trabajo doméstico, los estereotipos de belleza, entre muchos otros (Coutinho & Loponte, 2015). Numerosas propuestas estuvieron cargadas de discursos radicales que, a pesar de criticadas por su ímpetu, permitieron el rompimiento de
brechas entre el sistema de las artes y las mujeres artistas.
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En las décadas de los años 80´s y 90´s presenciamos, en varios rincones de Latinoamérica, una mayor descentralización de los
feminismos, dejando de ser estos grupos substancialmente blancos y de tener las opresiones de género y sexualidades como
únicas preocupaciones. A ello tenemos que añadir la superación de la constitución esencialista de los sujetos y la inclusión de
un pensamiento de tipo mucho más político y cultural; cabe resaltar que en esta transformación jugó un papel importante el
punto de vista ofrecido por el construccionismo social, el cual permitió revaluar inclusive los binarismos hombre-mujer, masculino-femenino. Esta aclaración puede resultar odiosa y hasta contradictoria si tenemos en cuenta la influencia de conceptos
ya levantados, por autores como Michel Foucault quien discernió sobre cuestiones biopolíticas, es decir, la influencia de los
políticas de poder en las vidas y los límites que estas les interponen (Foucault, 2009, 2014).
El género, en cuanto categoría de análisis históricos y socioculturales, propuesta de autoras como Marta Lamas (2013) y Joan
W. Scott (2013), se ha transformado en una categoría por medio de la cual podemos evaluar los accesos y más que accesos, las
existencias de los sujetos, práctica que se acopla a una de las razones de ser de los estudios culturales. En otras palabras, las
problematizaciones sobre los géneros, siendo estos pensados como tecnologías de disciplinamiento, agudizan las miradas de los
estudiosos de las miradas frente a problemas de representación, visibilidad y censura. La visibilidad de muchas artistas mujeres
lastimosamente no es una característica que siempre se gana en vida, de ahí que una parte del trabajo de los grupos feministas
conectados con las artes visuales y otras artes ha sido de tipo arqueológico, rescatando las memorias de esas creadoras.
Diferentes intereses y necesidades dentro de los grupos feministas han posibilitado la creación de secciones que tienen luchas
específicas. Se destacan entre ellas: el feminismo transnacional o postnacional, el feminismo negro, el feminismo interseccional, el feminismo radical, el feminismo dialógico, el cyberfeminismo, entre otros. La importancia de los estudios feministas, el
poder de sus movimientos y la visibilidad ganada por algunas y algunos de sus integrantes ha influenciado de manera positiva
los discursos con los cuales opera el campo de los estudios de culturas visuales. Tópicos como diferencia, alteridad, otredad
y disidencia han tornado porosos los discursos hegemónicos de campos como la pintura, la fotografía y el cine, entre otros.
Recurriendo a la ya conocida perspectiva de William John Thomas Mitchell (2002), sobre la cultura visual, en la que promulga
que esta área no solamente busca producir y analizar las visualidades de las sociedades, sino también las repercusiones sociales provenientes de la inserción y distribución de las imágenes, resulta interesante revisar las dicciones y contra-dicciones
de los discursos feministas en clave con los estudios de culturas visuales. No es un secreto, no por lo menos para los experimentados y algunos iniciantes, que los estudios de culturales visuales deben gran parte de sus pilares de discusión a campos
de las llamadas ciencias sociales, se destacan los aportes de la antropología y la sociología.
Álvaro Villalobos y Rían Lozano (2014), conceptúan los estudios de culturas visuales como
un campo de análisis crítico a partir del cual es posible realizar un estudio de las complejas relaciones establecidas entre la
visualidad, la representación y las estructuras de poder. Un análisis basado en las lógicas de las sensaciones, en las que la
producción de significados sea móvil, itinerante, viajera, efímera y no acabada (p. 8, traducción propia)

Docentes del área de estudios de culturas visuales como Laura Trafí-Prats (2014) han revisado los marcos que contienen las
imágenes y las experiencias que se derivan a partir de sus interacciones, ello con la intención de ver más allá del cliché, como
ella misma lo expresa, no permitir que los estereotipos determinen lo que vemos y lo que no vemos. Este tipo de postura son
una invitación a tomar agencia, a transformar las maneras como las imágenes llegan hasta nosotros, nos rodean y crean discursos sobre nosotros. En adición, Andréa Senra Coutinho y Luciana Gruppelli Loponte (2015) resaltan que,
el arte en interlocución con los feminismos, como tendencia contemporánea, es resultado de innumerables curiosidades
germinadas en la continua resistencia y transgresión al sistema social y político unificado. Hoy, las artistas están convencidas de su presencia y papel como sujetos en el arte, en la historia y en la vida (p. 185, traducción propia)

Latinoamérica es tierra de identidades mestizas, por lo tanto es necesaria la defensa de nuevas pertenencias, nuevos tránsitos,
tránsitos mestizos. En este caso no observo las identidades como categorías esencialistas, sino como marcaciones políticas,
pues las identidades tienen que ver, de acuerdo con autores como Stuart Hall (2006), con las posibilidades de construcción,
deconstrucción y reconstrucción que las situaciones históricas nos ofrecen. En las palabras de Marcia Tiburi (2016),
Hoy día, los que luchan contra el racismo y otros preconceptos defienden el más básico de todos los derechos, aquel que nos
garantiza la presencia, el derecho a estar, en palabras simples, el derecho de ser quien se es, de la forma como se es, delante
del otro sin necesidad de ser reprendido o sentirse culpable por no agradar (p. 19, traducción propia)

Las identidades se construyen por medio las representaciones y no fuera de ellas. Hacer visibles los mestizajes de nuestras
identidades nos permite, también, reconocer la parcialidad de las visualidades con las que han sido construidos los discursos
hegemónicos, inclusive discursos en campos de visualidades. Es obvio que cualquier visualidad ofrece discursos parciales,
pero recordemos también que la parcialidad en el uso de estas delimita la transformación de las miradas. De acuerdo con
Mercedes Jabardo Velasco (2012), existen muchos esfuerzos que aún requieren ser levantados contra las categorías de representación, según la autora,
en el feminismo negro quienes han puesto en cuestión las identidades esencializadoras han sido mujeres que, desde posiciones diaspóricas y postcoloniales, han sentido el vacío de la no-representación. Son también ellas quienes, demandando un reconocimiento al margen de las categorías de representación impuestas – desde los grupos dominantes y desde
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aquellos que el sistema hegemónico reconoce (y se reconocen) como dominados –, se han auto-representado, creando su
propio no-espacio (pp. 51-52)

La feminista hindú Chandra Talpade Mohanty (2008), por su parte, resalta la conexión necesaria entre el feminismo académico
con organizaciones sociales y populares, además de ello considera que debe ser trocada la visualidad de las mujeres oprimidas, evitando generalizaciones y la creación de brechas basadas en determinaciones geopolíticas y decurrentes de modelos
puramente mercantiles y religiosos. En otras palabras, progresos económicos, académicos y religiosos no siempre son sinónimos de mejores condiciones da vida de mujeres, sujetos no heteronormativos, ni mucho menos para la producción artística.
De manera concreta Carla de Abreu (2015) señala que pensar en una perspectiva feminista de la cultura visual,
significa usar lentes de aumento sobre las visualidades, ello con la intención de descifrar los significados de cómo las
construcciones de género moldan nuestra manera de ver y percibir el mundo. Significa, también, examinar e identificar las
circunstancias que crean las diferencias, para reflexionar sobre los estereotipos que generan las discriminaciones y las formas como percibimos al otro. La intención es romper con el sistema de reproducción de los códigos y significaciones de los
discursos dominantes sobre las representaciones identitarias y traer a la superficie artistas e imágenes que no hacen parte
de los discursos oficiales (p. 3928, traducción propia).

Continuando con estas cavilaciones, no se trata solamente de hacer visibles personas con diferentes pigmentaciones de pieles, es importante, sobre todo, evidenciar las discriminaciones que estas marcas causan en los sujetos. En otras palabras,
necesitamos que los discursos sean problematizados y no simplemente grabados en superficies materiales. En ese sentido,
Patribha Parmar (2012), señala que,
los sistemas de representación han engendrado constructos ideológicos que reducen a las personas negras y migrantes a
una humanidad distorsionada y humillante; reflejan a menudo los medios y las ansiedades de la cultura dominante sobre la
presencia «alienígena» y la supuesta amenaza que conlleva. (p. 260)

Las palabras de Carla de Abreu (2015) reúnen algunas de las intenciones de la perspectiva feminista que ya coloqué anteriormente. Resulta interesante en su reflexión la conexión directa de dos campos que direccionan este texto: los estudios de las
relaciones de género y los estudios de culturas visuales. Para ejemplificar estos asuntos la docente también pondera el trabajo
de grupos como las Guerrilla Girls. Este colectivo se ha caracterizado por ser una agrupación de artistas y activistas anónimas
que cubren sus rostros con máscaras de gorilas y usan pseudónimos de artistas mujeres ya fallecidas o invisibilizadas por la
industria del arte. Entre los incentivos para la creación del grupo se encuentran la tardanza de transformaciones en el área artística y de producción cultural, lo anterior a pesar de los esfuerzos y batallas ejercidas por las y los feministas, principalmente
por mujeres en las décadas de los años 70´s y 80´s. Un asunto de escrita las llevó a escoger sus máscaras de gorila, pues una
de sus fundadoras erró la escrita de la palabra guerrilla y escribió gorila, por lo cual el grupo adoptó jocosamente este animal
para representarlas, para evitar que sus luchas tuvieran sus rostros, pues al final sus intenciones van más allá de la exposición
de sus propios trabajos. Desde su fundación han pasado más de 100 activistas por el grupo.
Entre sus primeros trabajos se encuentra la denuncia de 1989 sobre la insipiente presencia de mujeres artistas en espacios
museísticos, ello sin hablar de la casi inexistente presencia de artistas negras en los acervos y exposiciones. Para cimentar esta
denuncia el grupo pegó panfletos por la ciudad de New York y creó un famoso poster en el que llamaban la atención sobre el hecho
que solo 5% de las mujeres hacían parte de una muestra de arte que reunía las mejores producciones del momento, mientras que
los cuerpos desnudos en las imágenes correspondían en un 85% a mujeres representadas desde una óptica masculina.
Bien, habiendo presentado escuetamente la inserción de los feminismos en las artes visuales, deseo dar paso al asunto que
propongo en este texto: las contra-dicciones feministas en el área de estudios de las culturas visuales. Quiero recordar que
estas no corresponden a conversaciones malogradas o contradictorias, por el contrario, son decires con potencia de transformación para el campo de las artes visuales y otras áreas conexas.
3. CONTRA-DICCIONES CON GUIÓN… CONTRA-DICCIONES FEMINISTAS
Asumo el riesgo de usar un juego lingüístico para tratar un asunto tan importante como las inserciones feministas en el campo
de las artes visuales. Lo hago porque a pesar de mi corta experiencia en el área valoro estos aportes y confío en la provocación
como dispositivo para acceder a informaciones. Pondero como necesarias las autocríticas a nuestros trabajos y a las disciplinas a las que nos aliamos.
Tal como anuncié al inicio de este texto debo gran parte de mis reflexiones y perspectivas al trabajo de personas que trabajan desde los feminismos, principalmente de los feminismos interseccionales, feminismos negros, feminismos latinoamericanos y feminismos dialógicos. Estas reflexiones me han permitido ahondar sobre el tema de mi investigación doctoral1 que
refiere a narrativas sobre tres asuntos que devienen de culturas visuales masculinizadas, específicamente la cultura visual
brasileña: hipersexualización de la mujer, pero no cualquier mujer, la mujer negra, tema que repercute en otros aspectos
como construcción de estereotipos de belleza, modelos de feminidad, maternidad, sexualidad, etc.; la invisibilización de
1. Actualmente este proyecto se encuentra en fase de finalización y tiene como título: Conversações hipervisuais: vamos falar sobre masculinização dos olhares?
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ciertas identidades a partir del patrón heteronormativo, es decir, la censura de sujetos y producciones de personas que no
siguen el modelo heterosexual como norma; por último, la monopolización por parte del sistema patriarcal de los aparatos
de producción y consumo de imágenes.
Los anteriores tópicos, sumados con las proposiciones feministas, me permiten listar las siguientes cinco contra-dicciones
feministas en el campo de los estudios de cultura visual. Con dichas abstracciones pretendo mostrar que muchas cosas ya
fueron hechas, tanto en términos conceptuales como en términos prácticos, sin embargo eso no significa que debamos bajar
la guardia, estas cavilaciones aún deben resonar en el campo de las artes.
3.1 Arte y activismo, al mismo tiempo…
Durante mucho tiempo el arte observó de manera escéptica algunas transformaciones sociales que lo rodeaban. No era concebido de buen modo por instituciones como museos el hecho que se articularan mensajes políticos por medio de obras y
prácticas artísticas, de hecho muchos materiales fueron censurados por contener discursos subversivos contra los regímenes
que amparaban tales espacios. Las políticas a los que hago referencia no son exclusivamente políticas administrativas, son específicamente políticas de división de los privilegios. Ahora bien, con el surgimiento y popularización del arte contemporáneo
sucedieron importantes transformaciones que han hecho más evidentes las conexiones entre denuncias sociales y producciones artísticas, han llevado más políticas para dentro de los espacios del arte.
Esta contra-dicción sin duda ofrece un soporte importante para las inserciones feministas en las artes visuales. La conexión
entre estética y política, vitalísima para los estudios visuales en el siglo anterior, transformó la forma como los objetos y
prácticas artísticas comenzaron a ser vistos socialmente. El activismo que se une a las artes no se limita simplemente a una
cuestión radical en su sentido más vago, sino que lo hace manoseando las raíces de los discursos que motivan a quien produce
arte y los sujetos que lo consumen, que interactúan con él.
Las Guerrillas Girls defienden la contra-dicción que arte y activismo pueden y deben caminar juntos. Durante mucho tiempo
ellas discutieron cuál era el foco de su trabajo, hasta entender que eran ambas cosas, que su activismo sin canales como las
artes no tendría el impacto alcanzado y sus propuestas artísticas sin activismo serían convencionales y fácilmente absorbidas
por el sistema hegemónica del Arte con a mayúscula.
3.2 También hay arte fuera de los museos, también hay museos fuera del arte
Esta segunda contra-dicción aparentemente tampoco presenta novedad alguna. Los espacios del arte han sido desplazados
de centros fijos a los lugares más inusuales, plazas, centros comerciales, bodegas, edificios en construcción, parques naturales y cualquier lugar que imaginemos ha sido utilizado como espacio expositivo. Ahora bien, lo que esta contra-dicción nos
muestra es el esfuerzo e ímpetu de muchas mujeres y artistas feministas de exponer, compartir su trabajo. Recordemos que
no siempre los museos, bienales, muestras de cine, centros culturales, entre otros, han sido amigables con producciones
que no pertenecen al circuito androcéntrico, de ahí que muchas artistas decidieron no esperar el llamado para entrar a las
instituciones del arte y propiciaron sus propios lugares, enseñándonos que no siempre debemos esperar por una vacante,
una invitación, sino promover emprendimientos propios, al fin de cuentas a veces valen mucho más los esfuerzos que las
propias firmas institucionales.
En 2014, el curador Xabier Arakistain de Bilbao España invitó las Guerrilla Girls para una retrospectiva de su trabajo (Figura
1). En esta ellas recordaron sus primeros panfletos, intervenciones fuera de los espacios museísticos, dejando claro que su
intención iba mucho más allá de haberse ganado un espacio en el circuito artístico y sí que este circuito ganara otros espacios,
otros sujetos, otras miradas.
Figura 1. Poster de las Guerrilla Girls (2014)

Fuente: http://artgallery.yale.edu/collections/objects/195642
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Es importante destacar que a partir de la influencia de grupos sociales, entre los que se incluyen con notoriedad los movimientos feministas, han sido creados espacios que no solo exponen imágenes, esculturas y albergan performances con la
etiqueta arte. Han surgido lugares que procurar salvaguardar memorias, formar a las personas en asuntos que las conecten
con sistemas productivos, artísticos y culturales. Tal es el caso del Museu da Diversidade Sexual en São Paulo, Museo Casa de
la Memoria en Medellín, Museo Travesti del Perú, entre otros.
3.3 No hay estética (exclusivamente) femenina…
Un error bastante común ha sido creer que se solucionan las cuestiones de inequidad en los espacios del arte incluyendo mujeres
productoras de imágenes y mujeres como sujetos de representación no sexualizados. Atención, no necesitamos una estética femenina, necesitamos cuestionar, inclusive, modelos estéticos que limitan el aparecer y ser de muchos sujetos. El problema va mucho más
allá, de acuerdo con Luisa Pécora (2016), “no hay estética femenina: hay mujeres capaces de hacer trabajos estéticamente importantes. Hay mujeres con habilidades completamente diferentes y que necesitan ser vistas de ese modo.” (p. 10, traducción propia).
Existen importantísimos trabajos artísticos de mujeres que reivindican estéticas alternativas, feminidades que no se parecen a
las visualidades de “niñas dóciles” impuestas por siglos, perpetuadas por varias corrientes artísticas y sistemas audiovisuales.
Veamos la definición de feminidad que defiende Constanzx Alvarez Castillo (2014) de la Cerda Punk
Hablamos claramente desde una postura excesiva, que poco tiene de similitud con una feminidad conservadora o de buena
niña, reciclando una estética travesti, drag, de puta, punk, que rescata lo supuestamente “peor de la mujer”. Todo aquello
que se encuentra en la basura, en el recicle, el glamour de la feria, de la ropa modificada, de las boas de pluma sintética que
regalan en las discos maricas, de lo que la sociedad mantiene en silencio, en los márgenes, los espacios en los que nadie
desearía estar, menos una mujer. Una feminidad rota, ordinaria, picante, que no tiene nada que ver con el deseo heterosexual
aceptado socialmente, reciclamos al fetiche, al deseo oculto, prohibido. Nadie te sacaría a cenar vestida así, a muchxs les
daría vergüenza andar con alguien como nosotras al lado. Cuerpas receptoras de miradas excesivas (p. 94).

En ese sentido no debemos esperar “miradas tiernas”, “miradas holísticas”, “intenciones maternales”, debemos aguardar experiencias cotidianas de logros y batallas, visualidades e historias que también conforman nuestras culturas visuales. Muestra
de ello es el trabajo de la brasileña Tate (Figura 2) con sus reflexiones sobre gordofobia y estética.
Figura 2. Imagen producida por la artista brasileña Tate

Fuente: (Alvarez Castillo, 2014)

3.4 Historias de mujeres y sobre mujeres merecen espacios universales
Pareciera que solo las historias sobre hombres y de hombres son universales. Mientras que las mujeres son objetos de deseo
de las miradas masculinas, parece que las miradas masculinas son el objeto de deseo del campo de las artes audiovisuales.
Sexismo y racismo son pan de cada día en los bastidores de los circuitos artísticos, académicos y de extensión. Andréa Senra
Coutinho y Luciana Gruppelli Loponte (2015) han llamado este peligroso efecto como “fenómeno da ausencia”, ausencia que
repercute en desconocimiento.
Tomemos como ejemplo el caso del cine. En Brasil, por ejemplo, sólo el 14, 8% de las películas lanzadas en 2015 tenían como
directora a una mujer y solamente una mujer en la historia de los Premios Oscar ha ganado la estatuilla por mejor dirección,
Kathryn Bigelow en 2010 con su película “En tierra hostil”. Para criticar esta situación en América Latina, las Guerrillas Girls
realizaron en 2005 un trabajo en México criticando la poca presencia de mujeres en la industria del cine (Figura 3). Para formalizarlo usaron como base el famoso poster de 1989.
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Figura 3. Poster creado por las Guerrilla Girls

Fuente: http://basuraametrallada.blogspot.com.br/2011/09/compo-lady.html

Las pocas historias que tienen mujeres como protagonistas recurren a dramas y mujeres sexualizadas para garantizar taquilla,
mientras que historias de hombres comunes son llevadas diariamente a la pantalla grande. Para hacer frente a esta situación
Pratibha Parmar (2012) nos invita a
reflejar nuestras realidades políticas y personales, hacer visibles nuestras culturas, nuestras experiencias y hacernos visibles a nosotras mismas, llenando las ausencias, retando los estereotipos, trastocando lo asumido y poniendo en el centro a
los sujetos negros, son estrategias que guían a muchas fotógrafas, migrantes y negras. (p. 264)

Una circunstancia paradójica apuntada por Luisa Pécora (2016) reside en que mientras se viralizan, mundo afuera, discusiones
sobre aborto, violencias e igualdad salarial, se hace más evidente la necesidad de hablar, con buena dicción, por medio de
contra-dicciones quizá, sobre representación femenina y producción de mujeres en la industria audiovisual.
3.5 No siempre el arte de mujeres es feminista, ni el arte feminista es hecho por mujeres
Muchas y muchos artistas evitan usar conceptos feministas en sus propuestas por recelo a que estas sean categorizadas
como activismos radicales y no llegar a ocupar esos espacios que hasta hoy les han sido negados por el rechazo a los movimientos de reivindicación. Otras personas, por el contrario, trabajan haciendo activismo pero no tienen interés en reconocerse
como feministas, según las docentes Andréa Senra Coutinho y Luciana Gruppelli Loponte (2015),
ser mujer no es lo mismo que ser artista feminista, y ser feminista no equivale a asumir un compromiso político en las obra
de arte. Es necesaria cierta atención para que en esos análisis no resulte una simple proyección, es decir, ver el feminismo
donde se desea, y no donde él de hecho está (p. 185, traducción propia)

Aunque han sido conquistados espacios valiosos por y para las mujeres dentro de los sistemas artísticos en la segunda mitad
del siglo pasado, el separatismo creado por ciertos grupos feministas radicales en la décadas de 60´s, 70´s y 80´s dentro de los
grupos de producción, investigación y extensión terminaron por perjudicar algunas luchas. Al respecto, Andréa Senra Coutinho
y Luciana Gruppelli Loponte (2015) consideran que a pesar que ciertas actitudes radicales fueron necesarias en la época para
forzar al sistema patriarcal a incluir mujeres, se crearon brechas que hoy deben ser pensadas para demostrar que los feminismos tiene como lucha principal el respeto por las diferencias de cualquier sujeto.
4. CONTRA-DICIENDO…
Las cinco contra-dicciones que punteé en texto son un ejercicio inicial: 1) Arte y activismo, al tiempo. 2) También hay arte fuera
de los museos, también hay museos fuera del arte. 3) No hay estética (exclusivamente) femenina. 4) Historias de mujeres y
sobre mujeres merecen espacios universales. 5) No siempre el arte de mujeres es feminista, ni el arte feminista es hecho por
mujeres. Ellas no corresponden a un asunto concluido, estas sin duda deberían ser muchas más y se transforman conforme
sus contextos de dicción, sería contradictorio alardear de su carácter finalizado y universal.
Deseo destacar en este punto la propuesta pedagógica construida por Andréa Senra Coutinho y Luciana Gruppelli Loponte
(2015), ejercicio que encontré buscando referentes para construir este texto y el cual reúne ideas importantes que fundamentan mi cavilación sobre las contra-dicciones feministas en el área de estudios de culturas visuales. Las autoras apuntan once
estrategias para ajustar la relación entre feminismos y enseñanza de las artes visuales: 1) Desacostumbrar las miradas a las
feminidades naturalizadas y representaciones clasistas y convencionales; 2) Dejar de pensar el arte como conjunto de objetos
eternos, valiosos y albergados en museos o instituciones de tipo cultural; 3) Evitar pensar la figura de artista en cuanto sujeto
romántico, individualista, divino, insigne y exclusivamente hombre; 4) Prescindir de una comprensión de las obras de arte
como resultados de procesos meramente individuales y sentimentales; 5) Aprovechar los diálogos surgidos del trabajo con
piezas de artes visuales para abrir ruedas de conversa sobre problemáticas de orden social como el sexismo y discriminaciones; 6) Considerar las propuestas de las políticas educativas y políticas sociales; 7) Diversificar las actividades, apropiaciones,
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relecturas y traducciones que puedan ampliar el repertorio instrumental de las y los estudiantes; 8) Promover análisis sobre
los aparatos, materiales e interrelaciones existentes entre corrientes artísticas, ello con miras a explorar el conocimiento sobre
las obras de mujeres; 9) Estimular, por medio de la crítica a los códigos artísticos tradicionales, formas diferentes de pensar los
modos de ser niños y niñas, profesoras y profesores; 10) Posibilitar el acceso a diferentes manifestaciones artísticas de mujeres y hombres de diversos lugares, culturas y época; y 11) Discutir con estudiantes, docentes, familias y comunidad de las instituciones educativas, temas que desde las artes visuales reivindiquen abordajes sobre historias y problemáticas cotidianas.
Debemos entender la diversidad y las imágenes diversas como un avance, pero siempre con miras a la comprensión crítica
de las desigualdades de acceso al poder, el saber y el placer. Por ello, la identidad mestiza debería ser, en mi perspectiva,
unas de las contra-dicciones que los estudios feministas continúen tensionando y reclamando de los estudios de culturas
visuales para que quienes hablan, dicen sobre visualidades y culturas visuales, recuerden que la visibilidad no siempre es
sinónimo de representabilidad.
Aunque inicialmente los grupos feministas exigieron igualdad de derecho, igualdad salarial, igualdad en el acceso a la educación, entre otros, los avances conceptuales y prácticos dentro del propio movimiento y la demostración de otro tipo de opresiones derivadas por categorías como la etnia, la generación, asuntos geopolíticos y económicos, etc., demostraron que no todas
las mujeres y sujetos sufren afecciones iguales por parte del sistema patriarcal. De ahí que en la actualidad los feminismos
interseccionales hayan cobrado gran fuerza e importancia, avance que nos coloca frente al reto de considerar, inclusive, las
posibles opresiones que nuestras culturas visuales, nuestras dicciones sobre culturas visuales, imponen sobre las demás
personas. Asimismo estas transformaciones nos recuerdan la importancia producir contra-dicciones para desestabilizar los
decires absolutistas sobre la vida, sobre el arte, sobre la políticas y sobre las conexiones entre estos tópicos.
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RESUMO
O presente estudo trata de uma discussão sobre as nuances estéticas e políticas de documentários brasileiros que tematizam as classes marginalizadas. Para tanto, aborda as formas de enunciado e as operações do dispositivo comuns nesses
filmes e o impacto das imagens no espectador. A partir da ideia de “risco” apresentada por Jean-Louis Comolli, é discutida
a proposta de um modo de operar distinto, o qual desloca o espectador através de operações que minam as suas certezas e
convicções, e o que o coloca em zonas de indeterminação, convidando-o a um posicionamento crítico e reflexivo. Trata-se
de uma revisão de literatura, tomando como alicerce autores relevantes do documentário, levantando aspectos que merecem ser analisadas e propondo possíveis caminhos em direção a um cinema do real autêntico e engajado com as questões
da sociedade atual.
Palavras-chave: documentário; classes marginalizadas; risco; espectador.
1. INTRODUÇÃO
Desde a década de 1960, as classes marginalizadas têm ganhado espaço no cinema documentário brasileiro. Daquela época
até os dias atuais, a forma de construção enunciativa em torno da temática sofreu alterações, passando da visão do sujeito
alienado, seguida de uma fase de elegia e de valorização de suas tradições folclóricas e culturais, e culminando no que se vê
em boa parte dos filmes contemporâneos, com imagens fortes, sem pudor e que reforçam o miserabilismo e a criminalidade
(Ramos, 2008).
A princípio, pode-se deduzir que esses filmes têm cumprido a sua missão social por dar a voz aos grupos excluídos, por permitir aos indivíduos denunciar as suas mazelas, os preconceitos que sofrem, o descaso do Estado, dentre outras situações a
que estão expostos. Contudo, cada operação do dispositivo feita pelo cineasta, fruto de uma escolha enunciativa, carrega em
si aspectos de estética e política específicos - uma política que pode ir no sentido de manutenção do status quo ou que tenta
quebrar as fronteiras entre as classes e a posições ditadas pela sociedade policial (Rancière, 2011).
Em outras palavras, pode-se dizer que todo documentário que trata de questões, aspectos e características do mundo
histórico, é político. No entanto, não se pode dizer que colocar sujeitos marginalizados diante das câmeras já é, por si só,
uma forma de garantir o seu reconhecimento pelos espectadores, de tirá-los do anonimato ou oferecer um caminho para a
transformação social. Mais do que o tema em si, a forma como ele é enquadrado é que gera o impacto naqueles a quem o
filme se dirige.
Ao trabalhar formas de representação de “reservas de mundo” (Bentes, 2010: 51), explorando toda a estética de vidas relegadas e as potências dessas existências, há a possibilidade de se fazer uma política diferenciada, na visão de Rancière (2011).
Sabe-se que a arte é uma sensibilidade específica, mas que não está deslocada do mundo e de suas relações. Hambuguer
(2003) associa o trabalho do audiovisual a uma “construção cultural”, ou seja, as imagens são frutos do próprio contexto social, cultural e histórico em que o documentarista está inserido, opinião também compartilhada por Ramos (2008).
Desse modo, há que se observar nas obras a política da forma e as decisões de uso do dispositivo, ou seja, fazer política
no sentido de quebrar os estereótipos, de dar uma representatividade aos excluídos, desafiando os ditames da sociedade
policial não se resume apenas nas escolhas temáticas, mas também – e principalmente - nos elementos estéticos das produções, nas relações que o cineasta estabelece com os personagens e com o mundo, nos efeitos de realidade que se busca
produzir e no que reside nessas decisões. Além disso, os próprios padrões de produção são modelos a serem avaliados e
questionados.
Segundo Comolli (2008), o grande diferencial do documentário é se realizar no risco, assumir suas fragilidades e usá-las como
alicerce para novos experimentos e criações. Fazer um filme no risco é abrir mão do planejamento, do roteiro e do pré-agenciamento com os sujeitos filmados. Nada é combinado previamente. O documentário, então, acontece no momento em que
o documentarista encontra o sujeito filmado e dali em diante se permitem acasos e imprevistos – quando o real penetra na
cena. Essa operação daria uma posição mais igualitária entre aquele que filma e aquele que é filmado, ambos experimentariam
o medo e se disporiam a superá-lo no momento do encontro, da gravação. Nesse sentido, seria possível captar uma nuance
única da realidade tematizada, longe de qualquer regra de produção pré-definida.
Tomando tais conceitos como referência, o presente estudo discute a estética, a política e o risco presentes em documentários
contemporâneos que tratam das classes marginalizadas, bem como a força da imagem sobre os seus espectadores, espeCULTURAS DE LA IMAGEN Y PROCESOS DE MEDIACIÓN
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cialmente quando ela os desperta para o conflito ou zonas de indeterminação – quando a imagem não dá conta de explicar
tudo e o espectador é chamado a ocupar lugares distintos no filme (Comolli, 2008). Questionam-se os padrões adotados nas
construções atuais e propõe-se um novo modo de pensar e fazer, focado em uma participação maior do espectador de modo
a despertar a sua consciência crítica e o seu engajamento com o mundo tematizado.
2. A IMAGEM E O REAL
Ao discorrer sobre a imagem, o filósofo francês e historiador da arte Didi-Huberman (2012: 2014), levanta a hipótese de que
ela “arde em seu contato com o real. Inflama-se e nos consome por sua vez”. Para o pesquisador, a imagem carrega em si
armadilhas potenciais, buscando satisfazer os tremores humanos – de desejo e de temor -, ardendo pela dor da qual provém e
procurando alguém que com ela se importe. Além disso, ela carrega em si temporalidades múltiplas e também incertezas, as
quais exigem do espectador um movimento instável e uma atenção flutuante (Didi-Huberman, 2013).
Em uma contemporaneidade extremamente imagética, rodeada por diversas construções de mundo, um dos instrumentos que
fazem a intercepção entre a imagem e o real é o documentário, o qual está na raiz do cinema, oferecendo-lhe os seus primeiros
poderes, segundo Comolli (2008). Pode-se dizer que um desses poderes é o medo. Em sua primeira exibição na sala de cinema,
a produção dos irmãos Lumière incitou o temor nos espectadores, o que os levou a deixarem as salas atemorizados com uma
imagem que parecia perfurar ferozmente a vida real. Se nos seus primeiros anos, a imagem causava medo por entranhar no
mundo, o movimento inverso também existe, especialmente no cinema contemporâneo: é o real que atravessa a cena, criando
zonas de indeterminação e despertando a fobia descrita por Comolli (2008) ou aquilo que Didi-Huberman (2013: 335) chama
de sintoma, o “signo incompreensível”.
Essa guinada para um cinema que permite a entrada das “fissuras do real” está presente nos chamados documentários-dispositivos, os quais não apenas buscam um encontro com o real, como também, e principalmente, procuram acioná-lo para
revelar a sua “inscrição verdadeira” (Comolli, 2008). O termo “dispositivo”, bastante utilizado por Lins (2007: 76) é associado
às produções que “extraem da precariedade, da incerteza e do risco de não se realizar sua vitalidade e condição de invenção”.
Tal risco é apresentado por Comolli (2008) como o deslocamento da problemática de “como filmar?” para o “como fazer para
que haja filme?”.
Ao abrir mão de roteiros que agem e pensam no lugar do espectador, possibilita-se a criação de novas “máquinas” – ou dispositivos - que se ocupam do que resta, do que sobra e daquilo que não interessa às visões fechadas de mundo oferecidas
pela mídia tradicional. O dispositivo se realiza na indeterminação e se oferece com esse mesmo jogo de incertezas para o
espectador. Muitos deles se constroem a partir de uma mistura, multiplicidade e hibridação de propostas, modelos e sentidos.
Perceber a estética presente neles é capturar os modos de experiência e as formas de pensamento que os constituíram, ponto
fundamental para avaliar a arte enquanto tal, segundo Rancière (2011).
Assim, não se pode compreender os processos de construção de uma imagem afetada pelo real e que nele provoca
transformações, sem resgatar a sua essência estética, a qual Rancière (2011) define como uma matriz de percepções e
discursos relacionados a um regime de pensamento e a uma visão da sociedade e da história. Pensar a estética é avaliar
os regimes de identificação presentes na imagem, associando-a diferentes modos de percebê-la e de ser afetado por
ela. E, a partir de um olhar sobre a estética da imagem, é possível entender qual a política presente na mesma e suas
implicações no espectador.
3. ESTÉTICA E POLÍTICA NA TEMATIZAÇÃO DOS MARGINALIZADOS
No que tange aos regimes de identificação propostos por Rancière (2011, p.4), destaca-se o que o autor chama de “regime estético”, caracterizado pelo colapso das “regras de correspondência entre temas, modos de representação e expressão”. E mais
ainda: nesse regime, todos os temas podem ser frutos de construções. Tais quebras abrem espaço para a lógica da política,
concebida pelo autor como o baralhamento da distribuição dos lugares e das identidades da sociedade policial, que dá voz ao
ruído, rompe as fronteiras e dá visibilidade às partilhas do comum. Assim, pelo regime estético, partilha-se a humanidade e
cria-se uma comunidade sensível, pautada na emancipação.
Nesse contexto, um objeto que pode ser avaliado sob tais perspectivas é o documentário que trata do sujeito marginalizado.
Conforme Lins e Mesquita (2008) ressaltam, o documentário moderno no Brasil, que se expandiu na década de 60, apresentou
diversas inovações, entre elas, tematização dos problemas e das experiências das classes populares. Esse viés temático não
se perdeu com o documentário contemporâneo, que ascendeu em 1990 e permanece até os dias atuais. Segundo Ramos
(2008), a tematização do popular passou do sujeito alienado, aos elogios de sua cultura, até culminar no miserabilismo e na
criminalidade, com o uso de imagens fortes e exploração do horror, gerando um sentimento dúbio de piedade e culpa nos
espectadores.
Ainda hoje, indivíduos estigmatizados pela sociedade têm mostrado a sua voz em produções documentárias, personagens que
revelam a face do sujeito pós-moderno, dotado de uma identidade fragmentada, construída e desconstruída continuamente.
Essa opção temática poderia significar o fazer política, porém o “dar a voz” não denota, necessariamente, romper com os ditames da sociedade policial, oferecendo certa emancipação ao sujeito do discurso.
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Glauber Rocha, em “Uma estética da fome” (2004: 63) diz que “nossa originalidade é a nossa fome e a nossa miséria é que esta
fome, sendo sentida, não é compreendida”, ou seja, ainda que a miséria esteja diante da tela, ela não consegue ser apreendida
pelo espectador em sua essência. Ramos (2008: 215) diz que os cineastas de classe média, ao tratar do outro popular, o fazem
sem reservas e sem pudor, operação que caracteriza como “composição estética do abjeto” ou “naturalismo cruel”. Para o autor, essas imagens do horror, em que a miséria e a violência aparecem de maneira contundente, estão destinadas “a provocar
a angústia e a culpa no espectador”.
Guimarães (2010) ressalta que a forma com que esses indivíduos do núcleo popular são tematizados dá luz a uma violência
espetacularizada, aos acontecimentos trágicos e às dificílimas condições de vida – de sobrevivência ao horror em que estão
inseridos. Ainda para o autor, “todo abrigo da vida cotidiana surge ameaçado, de um lado, pelo crime e pela violência, e de
outro, pela miséria (tão pronunciada que parece roubar os sujeitos de qualquer relação de afeto e de temporalidade com o lugar habitado). Ali onde os sujeitos existem e resistem, os lugares parecem testemunhar somente o dano que recai sobre suas
vidas, causado pelas desigualdades duradouras da vida social” (Guimarães, 2010: 183).
Entre as cenas mais comuns de documentários contemporâneos que tratam de sujeitos marginalizados, estão as de indivíduos encapuzados com armas na mão, pessoas vivendo em locais insalubres com aparência maltrapilha, consumo de drogas,
corpos de mortos pelo chão, dentre outras que deixam subentendido que os lugares que os sujeitos tematizados vivem são
esferas desconexas da realidade dos espectadores, submundos onde o grito é só mais um entre tantos, um grito que sai do
lugar relegado e somente lá permanece e ecoa.
Para Migliorin (2010: 17), “o personagem que grita, que reclama, pode ter sua demanda aceita, como discurso, mas se enquadra no próprio discurso que avisa que a sua demanda não pode ser ainda atendida”. A forma de enunciação do documentário,
as operações do dispositivo e formas de enquadrar determinado contexto já são, por si só, maneiras de “abafar o grito” antes
mesmo que ele seja projetado nas telas.
Na concepção de Comolli (2008), os documentaristas que se ocupam de um senso de caridade de dar a palavra àqueles que
dela são privados acabam por reproduzir o gesto do poder. Nichols (2012) retoma a proposição de Brian Winston de que o
fracasso na conquista da mudança social foi resultado da política de representação colocada em prática. Para Winstor, muitos
dos filmes que abordavam os problemas sociais expunham as questões repetidamente, sem um significado, sem promoverem
uma reflexão maior.
Ainda que os documentaristas estivessem com as intenções de trazer o real para as cenas, a maioria deles, conforme defendem os autores citados, o fizeram dando ênfase ao real cruel, aquele que perturba, que choca e que responsabiliza o próprio
espectador pela sua existência. O problema aparece na tela, se amplia ao longo do filme e volta no final sob um viés de desesperança, de que não há solução. O grito sai do sujeito filmado, angustia o espectador e volta para aquele mesmo lugar onde
não tem legitimidade.
3.1. A política de Rancière e o baralhamento de posições
Conforme Rancière (2010: 46) destaca, a arte é política quando oferece “uma forma específica de visibilidade, uma modificação das relações entre formas sensíveis e regimes de significação”, ou seja, é preciso transcender a lógica policial que define
as posições de cada um, as formas de ver, sentir e pensar. Nichols (2012) afirma que é importante ao cineasta não apenas
atentar-se à ética, mas também nas consequências políticas e ideológicas do seu filme. Suas escolhas de abordagem dos
personagens, de enquadramentos da câmera ou construção da narrativa, montagem, por exemplo, carregam a própria política
e ideologia da obra.
Migliorin (2010: 10) defende “o documentário não é o que diz ou mostra que existe, mas o que inventa a existência com o que
existe”. Desse modo, ao construir o seu ponto de vista (Nichols, 2012), especialmente sobre as “reservas de mundo”, o cineasta reverbera escolhas permeadas de política e ideologias, ou, no mínimo, decisões que podem ou não seguir um padrão de
espetacularização da miséria, de reforço do paternalismo e dos jogos de poder, modelos esses que, direta ou indiretamente,
conforme defende Migliorin (2010), nos dão um diagnóstico do mundo atual, pois o documentário está indexado na política e
no cotidiano, e é nele que “se esboça a imaginação sobre si e sobre o outro”.
Desse modo, avaliar os filmes documentais e a política presente neles é uma forma de entender os valores ou as regras sociais
vigentes no contexto em que estão inseridos, ainda que alguns caminhem no sentido de romper com os mesmos, embora não
seja a constatação das obras contemporâneas feitas pelos autores citados neste artigo. Hamburguer (2003: 59) reforça que a
mídia proporciona uma experiência distinta de estar no mundo, “uma que pode questionar ou reforçar alteridades estabelecidas, reforçando ou contribuindo para reduzir as desigualdades”.
Partindo da visão de Ramos (2008) sobre a tematização do popular no documentário brasileiro contemporâneo, seria possível
depreender que o miserabilismo e a criminalidade que aparecem nas imagens de filmes exemplares citados pelo autor, como
Notícias de uma guerra particular (1999), de João Moreira Salles; O prisioneiro da grade de ferro: autorretratos (2003), de Paulo
Sacramento; Ônibus 174 (2002), de José Padilha; Estamira (2005), de Marcos Prado; Falcão, meninos do tráfico (2006), de MV
Bill e Celso Athayde; dentre outros que se destacaram nas décadas de 1990-2000, acabam por reforçar a condição do sujeito
marginalizado na sociedade.
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Nesses filmes, os personagens centrais são gravados dos mesmos locais onde não têm legitimidade no cotidiano para emitir
a sua voz, ainda que a câmera lhes dê uma falsa ideia de reconhecimento pelo núcleo social. Eles são enquadrados sob o viés
das condições precárias de vida, da violência e do horror, para os quais o espectador prefere não olhar efetivamente.
Quebrar a lógica policial, no caso desses filmes, seria buscar um novo olhar para aquela realidade, ainda que permeada de
miséria e violência; seria mostrar, através do filme, que há uma alternativa, uma saída para as vidas dos sujeitos excluídos da
esfera social, que eles podem ocupar outros lugares que não aquele de sobrevivência ao horror a que estão fadados e que os
filmes acabam por reforçar. Essa seria a política de baralhamento, proposta por Rancière (2011).
4. O OLHAR DO ESPECTADOR E O RISCO
De acordo com Salles (2005: 88), o espectador tem uma dificuldade de conviver com imagens conflitantes. Ao falar da
violência, o documentarista diz que é algo que “tratamos com luvas cirúrgicas; não queremos sujar as mãos, os olhos”. Em
se tratando da tematização de indivíduos marginalizados, o temor do espectador pode se manifestar em dois momentos:
ao se deparar com a temática do filme (“Não quero ver um documentário sobre esse tema”) e quando a imagem “não fecha”
para ele, ou seja, quando ela corre o risco do real e não dá conta de explicar tudo, de apaziguar seus medos. Partindo desses pressupostos, postula-se que os afetos provocados nos espectadores de documentários têm uma essência estética e
também política.
Estendendo ainda mais essa análise, pode-se depreender que o espectador ocupa um lugar fixo enquanto sujeito social e
político. Para Comolli (2008), um dos grandes trunfos do documentário está em “brincar com o medo”, de modo a perfurar a
experiência do espectador. No caso dos filmes que exploram o miserabilismo e a criminalidade, o sentimento que se entrega ao
espectador é o de culpa e piedade. Ainda que ele sinta medo, que os indivíduos filmados façam ameaças justificando-as pela
revolta da discriminação a que foram submetidos, fica a sensação de que era uma responsabilidade do espectador não deixar
isso acontecer (Ramos, 2008). E embora a violência seja tratada com “luvas cirúrgicas”, ela não desafia o espectador, pois ele
sabe que vai encontrar o horror nesses filmes, tão acostumados a explorá-lo.
Didi-Huberman (2013) diz que a sagacidade está em criar um princípio de incerteza na imagem, ou seja, para despir o sujeito
de seu lugar político, é preciso colocá-lo imerso em incertezas, movimentando-o entre o crer e o duvidar, brincando com seus
desejos. Seria, portanto, no caso de filmes que tratam das classes marginalizadas, um exercício de quebra de expectativas
e, principalmente, de rompimento dos estigmas e estereótipos. Criar a incerteza seria revirar as convicções do espectador,
fundamentadas em seus valores, crenças e conceitos.
Nichols (2012), ao tratar desse assunto, propõe uma “concepção alternativa dos indivíduos e da comunidade à qual pertencem”, opondo-se ao reducionismo e ao estereótipo. Ramos (2008: 241) cita o documentário Fala tu (2003), de Guilherme
Coelho, como uma obra que, mesmo estando dentro da estética do popular criminalizado, ainda consegue ser um “estranho”
no ninho por se abrir ao “lado mais lírico do cotidiano” e pelo carinho dedicado aos personagens. Ainda que se passe em uma
favela, rodeada de atos violentos, o foco está nos personagens e nas suas histórias de vida, na sua condição humana, e não no
horror tão explorado em outros filmes.
Talvez o exemplo citado por Ramos ainda seja um passo pequeno no sentido de romper os estereótipos e de apresentar uma visão alternativa, como propõe Nichols (2012), mas o fato do filme contemporâneo não buscar a sua ênfase na criminalização ou
no miserabilismo já mostra que há um caminho possível, caminho este que já vem sendo trilhado por outros documentaristas
em busca de resultados novos, de um modo distinto de enunciar a vida marginal, sem que se reforce a condição de abandono,
distanciamento ou invisibilidade.
Porter (2005) diz que alguns filmes podem revelar mais sobre o espectador do que sobre o sujeito filmado. E isso não necessariamente se consegue somente pela culpa. Quando as imagens e a narrativa minam as certezas e as convicções do espectador,
quando ele se vê diante de situações que não imaginava para a vida dos sujeitos filmados e se sente incomodado por ter seus
‘pré-conceitos’ revirados, ali se consegue que ele adentre no universo filmado, não como um mero hipnótico pela fantasia, mas
como alguém que puxa para fora a realidade que tenta sair da tela, que dá continuidade ao transbordar do real.
É nisso que reside o risco do espectador. Para além dos riscos do documentarista, que precisa buscar meios de fazer o filme
acontecer sem que haja roteiro e programação, há o risco daquele a quem o filme se dirige: o de ter as suas certezas minadas.
De acordo com Migliorin (2010: 14), “para que haja filme é preciso que a cena se reconstitua, que o espectador seja transportado para a instabilidade do encontro entre os sujeitos políticos, operando na polis e não apenas executando um roteiro
que servirá para o consumo”. O autor ainda acrescenta que se a imagem que chega ao espectador perde “toda a potência de
contágio com outras imagens e outros sujeitos, é a própria cena que tende ao desaparecimento. A retirada, nesse caso, é da
política mesmo” (Migliorin, 2010: 14).
Nesse sentido, a política transformadora está nas imagens que têm a potência de afetar o espectador de um modo peculiar,
deslocando-o no filme, fazendo-o trazer o filme para a sua realidade. Essas ideias pressupõem um espectador ativo, apto a se
encontrar e a participar da obra. Nesse contexto, Comolli (2008) distingue o sujeito/espectador menor e minorado – aquele
que permanece sempre na mesma posição que o cinema lhe concede, que tem os seus desejos atendidos, que é um consumidor de efeitos, do sujeito maior – o que ocupa vários lugares do filme, de relações complexas e emoções ambíguas, que perde
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o desejo e embarca no risco, nas zonas de indeterminação propostas. Segundo o autor, é nesta última posição que se alcança
a dimensão crítica.
É certo que as realidades que o público está acostumado a relegar em seu cotidiano geram um medo inicial no filme, mas o
grande trunfo está exatamente em instaurar o risco. Um risco que deve começar antes das gravações, estender-se durante e
permanecer após a projeção. Sem o risco, não há o despertar do espectador.
Sabe-se também que o documentário não tem, necessariamente, a função de promover uma transformação social, porém ele
estimula o desejo de saber no espectador, conseguindo-o através de uma lógica informativa, uma retórica persuasiva e uma
poética comovente (Nichols, 2012). Desse modo, ainda que não tenham a missão de operar mudanças na esfera social, são
recebidos como parte do mundo que vivemos, como um instrumento que oferece conhecimentos sobre o mesmo.
E, conforme defende Nichols (2012: 71), “poder e responsabilidade residem no conhecimento; o uso que fazemos do que
aprendemos vai além de nosso envolvimento no documentário enquanto tal, estendendo-se até o engajamento com o mundo
histórico”. Ou seja, a forma como os espectadores se engajam no mundo e se relacionam como o outro pode sofrer a influência
do documentário, daí a importância em se pensar o como fazer e se buscar caminhos e soluções para os problemas apontados
e discutidos na contemporaneidade.
5. CONCLUSÃO
A percepção estética da realidade através do olhar cinematográfico vem sofrendo mudanças desde que se descobriu
o potencial de uma câmera em mãos e as inúmeras possibilidades de construções formais, estratégias de linguagem e
montagem. No documentário contemporâneo nacional, o que se assiste é uma mistura, uma multiplicidade e hibridação
de propostas, modelos estéticos e sentidos, porém no que tange à temática, nota-se uma predileção por tratar das classes marginalizadas.
Atualmente, conforme especialistas do cinema documentário apontam, documentários que tratam do popular tendem a fazer
uso do miserabilismo ou da criminalidade em suas operações do dispositivo. Tais escolhas levam ao espectador um sentimento de culpa ou piedade, contudo, que dificilmente gera um engajamento social efetivo e um posicionamento crítico, uma vez
que o apelo feito pelos personagens do filme vêm dos mesmos locais deslegitimados na esfera social, e esses são apresentados seguindo os estereótipos que a sociedade os impõe.
Em sua concepção do regime estético da arte e da política, Rancière fala do exercício de baralhamento das posições ditadas
pela sociedade policial, da partilha do comum e da busca pela quebra de padrões. Nesse sentido, trazendo essa reflexão para
o contexto dos filmes que tratam de classes marginalizadas, observa-se que o reforço às suas condições precárias de vida e
ao horror não deslocam o espectador para uma posição efetivamente transformadora. Entende-se que, ao minar as certezas
e convicções do público, consegue-se inseri-lo no risco e fazê-lo pensar sobre a sua realidade, seus valores e estigmas que
carrega e, assim, despertá-lo para um novo olhar sobre as realidades retratadas.
Ao documentarista, cabe o desafio de romper com os padrões e as forças estereotipantes e de espetacularização da miséria.
Para tanto, pensar o dispositivo e suas formas de operá-lo é o primeiro passo. A ética deve caminhar com a reflexão sobre as
implicações ideológicas e políticas do filme, assim como o lugar do grito precisa ser avaliado de modo que a sua projeção não
seja uma mera repetição de um apelo que sai do lugar da invisibilidade e lá permanece.
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RESUMEN
Esta presentación corresponde a una investigación personal sobre una experimentación realizada para comprender la relación
entre sujetos y dispositivos de seguridad, partiendo de la perspectiva de la cultura visual.
Lo que presento aquí, es tan solo una parte de ese resultado.
Autores como Mirzoeff y Martins y Tourinho nos instalan en el origen de las visualidades contemporáneas, Deleuze se hace
presente con su reflexión sobre la civilización de la imagen, para luego pasar a Morin donde manifiesta que no existe método
correcto a la hora de investigar, sino que debemos de tener en cuenta varias alternativas al momento de plantear un procedimiento. El concepto de hiperrealidad planteado por Baudriller se enlaza en el proceso de este trabajo realizado en Paysandú,
departamento del interior de Uruguay.
Palabras clave: cultura visual; imagen; observación.

Habitamos en un contexto contemporáneo cargado de dispositivos visuales a nuestro alrededor, “cámaras ubicadas en autobuses, centros comerciales, autopistas, puentes y cajeros automáticos”, (Mirzoeff, 2003: p. 17) gran parte de toda nuestra
existencia es meramente visual, la cotidianidad pasa a través de nuestros ojos. Los dispositivos de seguridad se encuentran
colocados a nuestro alrededor sin que le brindemos el valor que deberíamos, ya que muchos son instalados con el objetivo de
preservar la seguridad. Corresponde señalar que esta cuestión proviene desde hace tiempo, mas precisamente en 1993 cuando
se produjo el secuestro de Jamie Bulguer en un shopping center de la ciudad de Liverpool, las cámaras ubicadas en el centro
comercial no evitaron el secuestro del niño, entablando el inicio de una gran discusión con respecto a este tema.
Esta reflexión nos coloca en el compromiso de comenzar a repensar la inmensidad de dispositivos visuales que se encuentran
a nuestro alrededor teniendo que meditar sobre la importancia que ellos tienen en la vida diaria.
El punto central de mi investigación fue el reflexionar sobre los dispositivos de seguridad planteándome de que manera son
usados, el poder que ellos representan o el poder que se hace creer que tienen a los individuos comunes. Para esto vamos a
abordar algunas cuestiones para intentar comprender mejor.
En el mundo contemporánea la vida es “mediada por un torbellino de imágenes visuales. Televisión, filmes, internet, aparatos
de imágenes usados en la medicina, cámaras de teléfonos celulares, satélites, periódicos, revistas, y otros innumerables dispositivos multimedia que aumentan nuestra visión, representan ideas y ayudan a los seres humanos a ver y ser vistos” (Martins,
Tourinho, 2009: p. 225, traducción propia)1 concordando con estos autores conseguimos analizar que los dispositivos multimedia representan una constante en nuestra vida diaria permitiendo la posibilidad de crear una imagen de un pensamiento,
la oportunidad de compartirlo y la circunstancia de exponer ese acto y que contemplen nuestra existencia, como nosotros
también observamos la vida de los sujetos a nuestro alrededor.
En todo ese universo de aparatos multimedia se encuentran los dispositivos de vigilancia que son protagonistas incuestionables del escenario cotidiano. Tomando como ejemplo el pronunciamento de (Foucault, 1996) donde manifesta que vivímos en
esa ilusión que imagino Bentham, el panóptico2, donde todos nuestros actos son públicos, que observamos y nos observan y
esto no solo referido a las imágenes que cada uno de nosotros producimos, sino que también hace referencia a las cámaras de
seguridad que son colocadas en las calles. Que imponen relaciones de poder, planteadas desde la visión, la mirada, la observación sobre los individuos, que puede ser sobre un grupo o sobre un sujeto en particular.
Y a partir de reflexionar sobre lo anterior, es que concebí un trabajo central que se baso en un ensayo experimental para comprender las diferentes formas en que los individuos restringen su comportamiento en la cotidianidad al entrar en contacto con
los diversos dispositivos de vigilancia. Para esto basé la investigación en algunas cuestiones como:
1. “é mediada por um turbilhão de imagens visuais. Televisão, filmes, Internet, aparelhos deimagem usados na medicina, câmeras de telefones celulares,
satélites, jornais, revistas e inúmeros outros dispositivos de multimídia aumentam nossa visão, representam ideias e ajudam os seres humanos a verem e a
serem vistos”. (Martins, Tourinho, 2009: p. 225).
2. Construcción idea por Jeremy Bentham en el año 1787, con el fin de vigilar y controlar a prisioneros a través de la mirada omnipresente. Su cimentación
consistía en un predio semicircular, a su alrededor estarían los dormitorios de los presos, en el centro se colocaría una torre, donde estaría el vigilante que le
permitía recorrer todas las habitaciones con la mirada sin moverse de su lugar y a su vez los prisioneros siempre sentirían la presencia del guardia.
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¿Que relación originamos con nuestro entorno al percibir el monitoreo visual de nuestras acciones y si de alguna forma se
originan algún vinculo particular con la tecnología?
¿La sociedad en su conjunto reflexiona sobre la observación habitual de su comportamiento o son condiciones ya naturalizadas?
La base de esta investigación es la creación visual, la critica y el análisis de las imágenes en general sobre el principio del reconocimiento de la imagen y la actuación propia frente a los dispositivos que registran y alertan cada movimiento que realizamos,
en espacios cotidianos.
El plan de trabajo se ideo de la siguiente manera, en una primera instancia se construiría un aparato que fuera capaz de interactuar con los individuos y la segunda fase seria la recolección de experiencias y sensaciones de los sujetos que pasaron por
la experiencia.
Para realizar y concretar el ensayo, conté con el apoyo y asesoramiento del Área de Robótica de la Facultad de Ingeniería en
cuanto a la producción de formas de captación de movimientos y comportamiento autónomo de los dispositivos de captación
de imágenes. El resultado fue la producción e instalación de una serie de interface entre espectador-maquina que actuaran de
manera “autónoma” y relacionada con los espectadores colocados al frente en una sala expositiva, provocando las reacciones
de éstos.
Se crearía una interface que todavía en esta etapa no se sabia que forma tendría. Forma en el sentido estético, no conocíamos
si el producto final conseguiría ser un objeto visual encantador y que con solo su presencia cautivara a los sujetos que se
colocarían delante de él.
El mecanismo fue construido a partir de un sensor Kinect, su función es la de cautivar con su movimiento al sujeto colaborador,
este sensor proporciona un mapeo de la imagen mediante un algoritmo que consigue identificar a las personas que están en
el campo de visón del sensor. Esta imagen es transferida y recibida en tiempo real a un notebook. A su vez, una cámara es
incorporada de forma externa al sensor Kinect captando las imágenes de los individuos.
El resultado de esta interface experimental diseñada para la realización de la experiencia conectó dos paradigmas “el de la
tecnología y el humanismo” (Català, 2005: p. 540) dos modos que no pueden permanecer ajenos y aquí el autor continua enfatizando que es “en este sentido que la interfaz se constituye en una herramienta de futuro, capaz de articular, no tan sólo un
funcionamiento práctico, sino de fundamentar también todo un imaginario de indudable complejidad.” De esta manera el nuevo
aparato enlaza, establece lo complejo con lo funcional posibilitando un sistema interactivo.
La segunda etapa se construyó a partir de los testimonios individuales y de las observaciones de la experiencia de los sujetos
que habían pasado por la experiencia. En esta parte la observación y percepción desarrollada por parte de los protagonistas
seria fundamental.
Tomando como referencia que la “predisposición a reconocer la complejidad de los seres humanos y asumir la multiplicidad de
voces que actúan en el interior de cada uno, una actitud que lleve a abordar la experiencia en disposición de dejarse penetrar
por el hecho experimentado” 3 (Aguirre, 2011: p. 96, traducción propia). Es decir cada uno de los individuos narro su propia
reflexión, su vivencia, su percepción sobre la experiencia que había transcurrido, cada una de ellas eran disímiles según su
propia construcción individual. Cada sujeto colaborador del proyecto fue documentado por el dispositivo visual con la finalidad
de registrar el trabajo empírico comprendiendo que cada participante es un fragmento de esa diversidad.
Una parte metodología se fundamento en esta reflexión de Deleuze “ la imagen no cesa de caer en el estado de tópico: porque
se inserta en encadenamientos sensoriomotores, porque ella misma organiza o induce estos encadenamientos, porque nunca
percibimos todo lo que hay en la imagen, porque ella está hecha para eso (para que no percibamos todo, para que el tópico
nos oculte la imagen… ). ¿Civilización de la imagen? De hecho se trata de una civilización del tópico, donde todos los poderes
tienen interés en ocultarnos las imágenes, no forzosamente en ocultarnos la misma cosa sino en ocultarnos algo en la imagen. Por otro lado, al mismo tiempo la imagen intenta permanentemente horadar el tópico, salir del tópico.” (Deleuze, 1987:
p. 36-37) Sobre este pensamiento correspondería poner énfasis, ya que la imagen en el contexto contemporáneo ha tomado
un protagonismo indiscutible, donde todo lo tecnológico o visual es el foco de atención. Y cada uno de nosotros cree percibir
la totalidad de una imagen, sin embargo seleccionamos lo que queremos ver, descubriendo y extrayendo un fragmento de la
misma. Reparamos en lo que nuestros dogmas nos dejan observar, siempre apreciamos una parte del conjunto.
1. APUNTES DEL ENSAYO
Pensando en la experiencia que se iba a desarrollar, había llegado el momento de planear la etapa de recogimiento de los
testimonios y pareceres de los colaboradores. Ya que esta experiencia era parte de algo muy contemporáneo como el registro
audiovisual, la siguiente etapa o sea el momento que los sujetos participantes relataran su propia experiencia dentro de la
habitación tendría que ser del mismo modo y que no les quitara mucho tiempo a los participantes. Tomando como referencia a
3. “predisposição a reconhecer a complexidade dos seres humanos e a assumir a multiplicidade de vozes que atuam no interior de cada um, uma atitude que
leve a abordar a experiência em disposição de se deixar penetrar pelo fato experimentado” (Aguirre, 2011: p.96)
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Edgar Morin, Emilio Ciurana y Raúl Motta en su obra “Educar en la era planetaria” comencé esa búsqueda “El método/camino/
ensayo/travesía/búsqueda y estrategia es imposible de reducir a un programa, tampoco puede reducirse a la constatación de
una vivencia individual, es en realidad la posibilidad de encontrar en los detalles de la vida concreta e individual, fracturada y
disuelta en el mundo la totalidad de su significado abierto y fugaz” (Morin et al., 2002: p. 19) Emprendí a escoger o diseñar un
método, una estrategia que mejor conectara con la acción que había trascurrido en la anterior etapa, tenia que estar dispuesta
a lo improvisto, a la diversidad, era aprender sobre la marcha.
Concordando una vez mas con los autores podemos decir que “método incluye además la precariedad del pensar y la falta del
fundamento del conocer. El ejercicio de éste método, el ensayo de este camino requiere la incorporación del error y una visión
distinta de la verdad.” (Morin et al., 2002: p. 21) Entonces comprendí que los relatos serian diversos, que en cada uno de estos
testimonios habría una verdad, cada uno de los colaboradores según su edad, sexo, experiencia de vida, me describiría su experiencia, su percepción, su visión de los hechos. Yo tendría que renunciar a viejas ideas de racionalizar la información, dejando
atrás un sistema lógico y coherente de lo que percibía como realidad, brindando un lugar a lo nuevo, a lo desconocido. Como
plantea (Morin et al., 2002) el investigador en el momento de la elección del camino a seguir deberá pensar en los elementos
metodológicos que consistirá en la guía del trabajo.
Había llegado el día de la realización del experimento, el lugar escogido fue el Centro Universitario de Paysandú, perteneciente
a la Universidad de la Republica, cede que se encuentra en la ciudad de Paysandú departamento del interior del Uruguay. El escenario elegido fue una habitación totalmente despojada de elementos que pudieran distraer la atención de los participantes.
Sus paredes estaban completamente libre de objetos. O sea, al ingresar al lugar lo único que verían es el dispositivo construido
para la ocasión. La participación en este evento fue totalmente voluntaria, y se explicaba el método de colaboración con anterioridad, dejando libre albedrio su decisión de cooperar.
La totalidad de la primera parte de la experiencia fue de tres minutos, tiempo que empezaba a correr desde el momento que se
ingresaba a la sala y culminaba al oír una señal que sonaría desde el interior de la misma.
Los individuos que colaboraron de la práctica fueron 36, la primer colaboradora fue Laura, luego de comentar la experiencia, la
invite a pasar a la sala para que descubriera ella misma la practica que se iba a desarrollar.
Posteriormente, a la salida de la primera colaboradora que había realizado la experiencia pasamos a una sala para la realización de la entrevista, intentando de esta manera salvaguardar a las personas que se encontraban aguardando para adentrase
en la práctica de la investigación, y que no se sintieran contaminados de ninguna información que les pudiera construir una
imagen mental del proceso que vivirían.
A continuación presento las interrogantes que se les planteaba a los sujetos/colaboradores en el proceso del encuentro. Las
preguntas base eran tan solo tres, de este modo le otorgaría a cada uno de los sujetos la posibilidad de expresar lo que experimentaron, durante la practica. Las preguntas planteadas fueron las siguientes: ¿Cuál fue su reacción en la habitación? ¿Se
consideró incomodo en algún momento de la experiencia? ¿Reflexiono sobre el echo de ser observado?
2. IMAGEN, ESPEJO EN CONTEXTOS HIPERREALES
De acuerdo a esta reflexión “estadio video ha reemplazado al estadio del espejo” (Baudrillard, 1990: p. 31), es un pensamiento
que continua presente en la contemporaneidad. Aquí el autor entiende que esta sustancia es una marca de significación para
el individuo, no demuestra la realidad, pero transmite un aspecto alterado de la subjetividad.
El espejo refleja una imagen acorde a la imagen física, no modifica, duplica, reproduce, indagando entre lo que representa y la
razón de la representación. Lógicamente podemos decir que hay una similitud, que atraviesa y que irrumpe en una seducción.
“Narciso apaga su sed: su imagen ya no es «otra», es su propia superficie quien lo absorbe, quien lo seduce, de tal modo que
sólo puede acercarse sin pasar nunca más allá, pues ya no hay más allá como tampoco hay distancia reflexiva entre Narciso
y su imagen. El espejo del agua no es una superficie de reflexión, sino una superficie de absorción.( Baudrillard, 1981: p, 67).
La imagen reflejada no es lo que cautiva, hay algo mas atrayente, algo que seduce, una ilusión, algo que no es real. Lo que cautiva no es la belleza de esa imagen, pero si lo es la construcción de una fantasía que posibilita imaginar una realidad diferente.
Hoy en día nos situamos en una contemporaneidad codificada por numerosas reseñas universales, en algunos casos se enfatiza que las imágenes pueden ser mas relevantes que un texto escrito, generando una mirada inocente, siendo hipnotizados
por la seducción audiovisual.
“Yo hablaba con él… hola le dije… por ser una cámara”4 (Entrevista realizada el 3 de julio de 2014) en estas palabras podemos
comenzar a deliberar la reflexión de (McLuhan, p. 61) “el hombre en seguida se siente fascinado por cualquier extensión suya
en cualquier material diferente de él.” Este autor llama extensión a lo que el ser humano entiende como una continuación de él.
Los diferentes medios tecnológicos son percibidos como instrumentos que amplifican las capacidades humanas. Así como el

4. Natalia, testimonio extraído de la entrevista, consentimiento para divulgación de nombre e imagen.
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automóvil, la bicicleta son considerados extensiones de los pies, la extensión del sistema nervioso central seria los circuitos
electrónicos.
En esta frase recogida luego de que esta colaboradora pasara por la experiencia podemos percibir la importancia de los aparatos electrónicos, con el solo hecho de encontrarse frente a una cámara que ella percibía que estaba siguiendo sus movimientos
y filmando sus actitudes decidió decirle “hola”. Y es aquí donde yo me pregunto: tiene que ser muy evidente cualquier objeto
para darnos cuenta de su presencia? en este caso, una cámara en el medio de una sala que bajo su atenta mirada continua
los movimientos de los sujetos que se enfrentan a ella. Por que se le otorgará mas trascendencia a algo evidente, si cuando
salimos a la calle hay una infinidad de dispositivos que nos observan?
Baudrillard fue uno de los grandes pensadores que a través de sus reflexiones elaboro un concepto de Hiperrealidad. En este
pensamiento propone que las sociedades han sido transformadas en comunidades reales a contextos hiperreales, ya que
“comienza la era de la hiperrealidad” (Baudrillard, 1985: p. 190), el autor continua analizando que “aquello que se proyectaba
psicológicamente, y mentalmente, lo que solía vivirse en la tierra como metáfora, como escena mental o metafórica, a partir de
ahora es proyectado, a la realidad, sin ninguna metáfora, en un espacio absoluto que es también el de la simulación. (Baudrillard, 1985: p. 190). Y es así que se proyecta la idea de una desproporcional percepción de la realidad. Algo que es considerado
como una alegoria se convierte en admisible, reemplazando al original en un contexto definitivo del simulacro.
El autor proporciona una definición de lo real como “aquello de lo cual es posible dar una reproducción equivalente”, y a su vez
propone otra idea “lo que ya está siempre reproducido. Hiper-real.” (Baudrillard, 1978:p.87). Confrontando estos dos conceptos
conseguimos indicar que la fotografía, la publicidad, como tantas otros técnicas son medios de reproducción de una realidad
que poco a poco va entrando en un estado de evaporación hasta fusionarse con lo hiperreal, ya que lo hiperreal es la suplantación de la imagen de un objeto que ya fue reproducida de un modo artificial, de esta manera los simulacros alcanzan la victoria.
A partir de todo lo anterior planteado puedo afirmar que la experiencia realizada en Paysandú es un hecho de simulación de
hiperrealidad. Simulación porque partir de dos elementos diferentes (sensor kinect y cámara), pero que a su vez estos dos
aparatos realizan la misma tarea que es la captación de la imagen, que a su vez lo hacen de manera distinta, la cámara capta
las ondas de luz a través de un sensor y las transforman en imagen. Mientras que el sensor kinect captura el mapeamiento
mediante un algoritmo que registra la distancia de los objetos que se encuentran a su frente, sin importar la cantidad de luz
que haya en la habitación, a partir de esto constituye la imagen.
Estos dos elementos diferentes se unieron para conforma otro mecanismo, un nuevo objeto que significo algo mas real que los
propios dispositivos de seguridad, el aparato se convirtió en algo atractivo y seductor con la posibilidad de interactuar con los
colaboradores, una practica creada específicamente para ese contexto, se creo una situación (Stake, 2011), se otorgo atención
a ese escenario social.
Como ya dije anteriormente los colaboradores fueron treinta y seis. De estas treinta y seis personas, veintidós eran mujeres y el
restante que son catorce fueron hombres. La convocatoria se realizo en la ciudad de Paysandú Claramente podíamos suponer
que al efectuar la experiencia en esta ciudad la mayoría de los concurrentes serian oriundos de ese departamento, como lo
demuestra la figura 1.
Figura 1

También se conto con la participación de sujetos colaboradores que provenían de otros departamentos como Rivera, Rio Negro, Tacuarembó, Durazno y Colonia.
Con respecto a la franja etaria, al ser un centro estudiantil la generalidad fue que dieciocho colaboradores se situaran entre
los 16 y 25 años, representando a la mitad de la población que colaboro con la experiencia de campo. Pero también podemos
observar que el otro 50 por ciento de los colaboradores se ubicaron en diferentes franjas etarias.
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Del total de las propuestas trabajare solo con algunas de ellas, las escogidas son siete, por considerar que esta muestra representa “ la comprensión de las complejas relaciones entre todo lo que existe” (Stake, 2007, p. 41), es decir, sus reflexiones,
actitudes, consiguiendo proporcionar un aporte empírico para esta pesquisa.
Estas colaboraciones se discriminan de la siguiente forma, cuatro mujeres y tres hombres. Seis eran de Paysandú y una de Rio
Negro. Las edades se distribuyeron de la siguiente manera como lo muestra la siguiente grafica.
Figura 2

Como muestra el siguiente grafico mas de la mitad de los colaboradores interactuaron de diversas maneras con el dispositivo.
Figura 3

En primera instancia quiero destacar y como es de esperarse es que las actitudes de los sujetos que colaboraron son totalmente disimiles. Esto se vio reflejado en las reflexiones de tres de las colaboradoras. Ana María: “entre tranquila” 5, mientras que
Daniela manifiesta: “entras con nerviosismo” 6 y Laura expresa: “tenia miedo y tenia mucha expectativa, pero me llamo la atención
que no estaba oscuro eso estaba bueno porque me da mas confianza, porque podes ver de que se trata”.7
Estas tres manifestaciones nos muestra la disposición frente a algo nuevo, para el caso de la declaración de Daniela ese estado
de nerviosismo del que habla, se origina cuando no poseemos información sobre algo que hasta ahora es desconocido, porque
no conseguimos tener el control de la situación. Hay una gran incertidumbre que no podemos dominar y si a eso le agregamos
la opinión de Laura donde manifiesta que el lugar se encontraba iluminado siendo un aliciente para realizar la experiencia, adquiriendo confianza en una situación que aunque no puede controlar, llega a diferenciar entre lo generado por sus expectativas
y lo que sus ojos realmente ven.
Laura ( figura 4) nos demuestra con su actitud la confianza que poseía frente al dispositivo en la sala, al salir cuando nos dispusimos a realizar la entrevista su comportamiento se vio reflejado en sus palabras. “ Jugué un rato con la cámara ese tipo de
cosas… hay gente que le da miedo, que se yo. Me pareció amigable, con carita y todo ”.8
5. Testimonio extraído de la entrevista, consentimiento para divulgación de nombre e imagen.
6. Testimonio extraído de la entrevista, consentimiento para divulgación de nombre e imagen.
7. Testimonio extraído de la entrevista, consentimiento para divulgación de nombre e imagen.
8. Testimonio extraído de la entrevista, consentimiento para divulgación de nombre e imagen.
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En estas palabras la colaboradora personifico al aparato construyendo una relación amigable, su sonrisa amistosa, su mirada que
demuestra complicidad e interés. El dispositivo cobro vida, eso hizo que su compañera se sintiera segura danzando frente a él.
Figura 4, autoría propia, 2014.

Otra de las interacciones que el dispositivo registro fue la de Daniel (figura 5), que al entrar a la experiencia luego de recorrer
el espacio optó por sacar su teléfono móvil y empezar a sacar fotos del dispositivo que se encontraba a su frente. En esta
instancia el colaborador origina otro tipo de relación con el artefacto, comienza una relación de subjetivación hacia el aparato.
Figura 5 autoría propia, 2014.

Recordando la idea de Agamben (2009) donde plantea que en la vida del hombre desde siempre se encontraron los dispositivos, estos elementos pueden ser cualquier objeto que pueda modificar de alguna forma la conducta del sujeto, incrementando
el desarrollo de los procedimientos de subjetivación. Causando una identidad y también una unión, dando como consecuencia
una relación subyugada, “soy fotógrafo use la cámara del celular que tenia”9. En este testimonio del colaborador vemos reflejadas las anteriores declaraciones, parecería que al ser fotógrafo el participante tendría que estar fotografiando todo el tiempo,
en ese momento no tenia su cámara habitual, pero si tenia la de su celular.
Esto también me hace pensar que antiguamente los fotógrafos ejercían su profesión en un contexto y marco para tal ocasión,
pero con el paso del tiempo, las nuevas tecnologías abrieron un sin fin de posibilidades logrando que los que desarrollan esa
profesión tengan que sentirse en la obligación de desempeñarla en cualquier momento, lugar y usando cualquier aparato, admitiendo una dominación por parte de los dispositivos. Logrando que se introduzcan normas, conductas en los seres humanos
adiestrando a practicas diferentes en un contexto establecido de incomparables oportunidades.
Frente a la primer pregunta sobre la reacción en la sala cinco de los siete testimonios respondieron que su reacción fue “normal”. Solo un colaborador se sintió nervioso y por ultimo una respuesta fue que no sabia como se sentía frente a la experiencia.
Aquí el grafico (figura 6) expresado en porcentajes.
Unas de las respuestas mas esperada era sin duda la del cuestionamiento sobre la observación, el reflexionar sobre esa mirada implícita por parte del aparato hacia los colaboradores en el pasaje por esos tres minutos de la experiencia. Porque las

9. Testimonio extraído de la entrevista.
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respuestas de algún modo reflejan el raciocinio de los individuos con respecto a los dispositivos de seguridad. Aquí la figura 7
muestra el grafico en porcentajes, develando si se sintieron observados en la practica.
Figura 6

Figura 7

En una rápida lectura se puede deducir que hay una equidad entre las respuestas afirmativas y las que niegan tal situación.
Siendo un poco mas del cuarenta y dos por ciento para cada franja y un restante catorce por ciento que no expreso opinión al
respecto.
Dentro de ese casi cuarenta y tres por ciento que manifestaron sentirse observados se encuentra Natalia “si, yo me movía me
seguía”10 (Entrevista realizada el 3 de julio de 2014) fue una de las que interactuó con el dispositivo, mientras que Javier no se
sintió observado “no, para nada”11, pero fue una de las colaboradoras que en la experiencia no paro de moverse.
Por otra parte Daniel el colaborador que interactuó con el dispositivo mediante su celular al opinar sobre la observación su
declaración fue la siguiente “si, seguía mis movimientos”12 (Entrevista realizada el 3 de julio de 2014) en esta instancia podríamos
decir que el artefacto era el observador, era el gran vigilante de Bentham que poseía una cierta ventaja sobre el participante,
que en esta ocasión era el observado. En el momento que el observado saca su celular y comienza a captar imágenes del
observador (dispositivo), esa ventaja ya no tiene lugar, se equiparan las posibilidades. El observador pasa a ser observado y
viceversa.
3. CONSIDERACIONES FINALES
El objeto de estudio propuesto por la investigación fue la proliferación de artefactos de seguridad que son cada vez mas evidentes en el paisaje urbano, para ello que construyo una interfaz autónoma, que desempeño el rol de dispositivo de vigilancia,
ensayo realizado en un ambiente de acceso publico de la ciudad de Paysandú, donde la Universidad de la Republica cuenta
con una cede.

10. Testimonio extraído de la entrevista.
11. Testimonio extraído de la entrevista.
12. Testimonio extraído de la entrevista.
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Esta experiencia de observación utilizando esta interface experimental, nos permitió conocer una realidad aproximada sobre
ese contexto en particular, que fue predispuesto para la ocasión (Stake, 2011). El resultado de este proceso ofreció un análisis
comparativo de los datos empíricos, los registros en video y las entrevistas, notando que dichos datos generan contradicciones.
En las entrevistas manifestaron no sentir nerviosismo o desconfort un poco mas del setenta por ciento de los colaboradores,
sin embargo las imágenes revelan lo contrario. Esta actitud puede ser considerada como algo habitual, algunas personas al
transmitir conscientemente una acción de algo sucedido racionalizan sus actos para evitar un conflicto.
La interacción de los participantes con el dispositivo se dio por un poco mas del cincuenta y siete por ciento, las maneras de
hacerlo fueron desde bailar a tomar fotografías.
El punto mas atrayente fue discutir y analizar la influencia de los dispositivos. Considerar si de algún modo ejercían esa mirada sobre los colaboradores, los resultados mostraron que existió una igualdad de opiniones. Gran parte respondió que no
se sentían observados, mientras los registros de sus acciones demuestran todo lo contrario. Alcántara (2008) plantea que la
respuesta de los que realizaron la experiencia es habitual, el ser humano al enfrentarse algún tipo de objeto o aparato en alguna
medida modifica el comportamiento. Los sujetos que niegan la modificación entran en una contradicción consigo mismos,
reflejando expresiones corporales en mayor o menor medida extrañas para ese momento.
Este tipo de reacción esta inmunizada debido a la falta de percepción de los mecanismos tecnológicos inmersos en la vida
cotidiana (Martins y Tourinho, 2009)
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RESUMO
Este artigo traz reflexões sobre as experiências, desafios e contribuições de um curso de extensão oferecido ao professorado
da Rede Pública de Ensino Básico de Goiás, realizado em duas edições, nos anos de 2016 e 2017. O objetivo do curso foi promover relações de gênero e de sexualidade mais justas e democráticas em salas de aula, além de problematizar as dinâmicas
de hierarquização das representações identitárias nos contextos da vida cotidiana e nos processos de ensino e aprendizagem.
A elaboração do curso incorporou as discussões dos estudos de gênero e da cultura visual como instrumentais teóricos e
as eleições metodológicas percorreram caminhos transdisciplinares. A análise dos dados partiu dos conflitos, tensões e interesses presentes nas falas das pessoas participantes, o que significou compartilhar experiências e percepções diante dos
assuntos trabalhados ao longo do curso. Essa estratégia contribuiu para examinar as formas como são estabelecidos os mecanismos de inclusão e exclusão nos sistemas de representação identitária no contexto escolar, além de incentivar discussões
sobre possibilidades pedagógicas para incluir o diverso e o plural nas práticas docentes.
Palavras-chave: educação da cultura visual, gênero e sexualidade, formação docente, educação básica.
1. INTRODUÇÃO
Este artigo examina as experiências vivenciadas nas duas edições de um curso de extensão oferecido ao professorado da Rede
Estadual e Municipal de Educação de Goiás. A primeira edição ocorreu de outubro a novembro de 2016, com o título “Questões de Visualidades e Gêneros no Ensino de Arte”, contou com a parceria do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, da
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE) e foi dirigido, preferencialmente, ao professorado de
Arte. A segunda edição do curso, intitulado “Visualidades, Educação e Construções de Gênero”, aconteceu de maio a junho de
2017, oferecido a todo corpo docente da rede municipal, com o apoio da Gerência de Formação dos Profissionais da Educação
(GFPE), da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia.
A proposta do curso formou parte das ações do projeto de pesquisa “Pedagogias de Resistência: Gêneros e Visualidades”,
cadastrado na Universidade Federal de Goiás (UFG), Faculdade de Artes Visuais (FAV). Com carga horária de 60 horas, o curso
contou com uma média de 30 participantes em cada edição, além de sete estudantes de iniciação cientifica do curso de Licenciatura em Artes Visuais (FAV/UFG). O principal objetivo foi estimular adequações e/ou mudanças nas práticas pedagógicas,
buscando promover relações mais justas e democráticas nas salas de aula, além de problematizar as dinâmicas de hierarquização das representações identitárias nos contextos da vida cotidiana e nos processos de ensino e aprendizagem.
O pano de fundo desta proposta usou os estudos de gênero e da cultura visual como alicerces teóricos. As eleições metodológicas percorreram caminhos mistos, em que o esforço para a compreensão e análise dos dados foi transpassado pelos
conflitos, tensões e interesses presentes nas falas das pessoas participantes do curso. Aprender com o “outro”, portanto, foi o
foco metodológico e a forma pela qual construímos conhecimentos. Foi também a forma encontrada para revisar e refletir as
práticas naturalizadas em sala de aula e as “verdades” internalizadas de cada um. Isso exigiu um posicionamento de respeito
mediante as individualidades, bem como compartilhar experiências, frustrações, anseios, expectativas, medos e certezas diante dos assuntos trabalhados ao longo do curso.
A Educação da Cultura Visual, lugar desde onde me posiciono como docente e pesquisadora, se interessa por abordagens
transdisciplinares para pensar a constituição das identidades, nossas construções sociais, as práticas de subjetividade cotidianas e, também, as representações de gênero que delas derivam. Portanto, atuar desde essa perspectiva exige refletir sobre
a pluralidade e multiplicidade de nossas experiências coletivas e individuais. Assim, os estudos de gênero e os estudos da
cultura visual foram os campos disciplinares que contribuíram para pensar os processos vivenciados no curso para o professorado da rede pública de ensino, para examinar as formas conflitivas como são estabelecidos os mecanismos de inclusão e
exclusão nos sistemas de representação identitária.
A educação da cultura visual se esforça em criar espaços para a criatividade, o respeito às diferenças e a liberdade na construção da identidade em uma direção não pré-determinada e aberta aos questionamentos. Desde essa abordagem, os discursos
de poder são postos em evidência, para trazer à superfície as verdades legitimadas e os dispositivos pelos quais são produzidos formas particulares de subjetividade.
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Em linhas gerais, o sistema educacional parece ter se configurado no que Foucault (1990) denominou de tecnologia do eu1,
ou seja, mecanismos de controle e subordinação que negam a autonomia do indivíduo, com a intenção de “fixar a identidade,
mantê-la ou transformá-la em função de uma série de propósitos” (Foucault, 1999: 255). A partir dessa definição, Jorge Larrosa (2010) propôs o conceito de dispositivo pedagógico, para definir os discursos no sistema educativo capazes “de produzir
e mediar certas formas de subjetivação, nas quais se estabeleceria e se modificaria a ‘experiência’ que a pessoa tem de si
mesma” (2010: 51).
Em outras palavras, o dispositivo pedagógico se apresenta como um delimitador de identidades, busca regular um conjunto
de práticas pedagógicas nas quais docentes e discentes são posicionados como sujeitos que devem construir a si mesmos
em um campo de condições restritas de inteligibilidade. Trata-se, portanto, “de todo um conjunto de operações orientadas à
constituição e à transformação de sua própria subjetividade.” (Larrosa, 2010: 51).
Se um ponto sempre evocado pelas pessoas que pensam as diretrizes da educação é a autonomia do sujeito, os dispositivos
pedagógicos aparecem como um elemento paradoxal nos sistemas educativos. Nesse ponto, cabe pensar a pergunta provocadora de Stuart Hall (2000) “Quem precisa de identidade?”, para refletir sobre as formas como os currículos educacionais
buscam a construção de sujeitos idênticos e padronizados, inibindo a pretendida autonomia. O questionamento de Hall não
se trata de uma rejeição à identidade, mas sim às condições sobre as quais se impõe essa necessidade como fundamento e
objetivo final para a formação do indivíduo.
No entanto, a identidade, antes de ser uma descrição fiel da “essência” do sujeito, instaura o que Judith Butler (2003) chamou
de ideal normativo, isto é, um sistema limitador que apesar de permitir a construção do sujeito, também o restringe. Butler, ao
refletir essa questão, questiona “em que medida é a “identidade” um ideal normativo, ao invés de uma característica descritiva
da experiência?” (2003: 38). Enquanto um “ideal” produzido no seio das relações de poder, a identidade nesse sistema supõe
classificações baseadas em diferenças e exclusões que, por sua vez, cria os “seres abjetos” (2003: 190-191), ou seja, o ser
descartado, considerado o “outro”, cujas vidas são estrategicamente invisibilizadas.
Para pensar essas questões, as propostas temáticas desenvolvidas no decorrer do curso de extensão exigiram cruzar as fronteiras das disciplinas curriculares, transitando dentro e fora de seus limites, produzindo efeitos práticos que se relacionavam
com as experiências vividas dos e das participantes, pondo em destaque os valores, invisibilidades e os silêncios produzidos
pelos discursos legitimadores das práticas e comportamentos nos sistemas educacionais. Como resultado dessa metodologia, o tema da heterossexualidade foi amplamente abordado, melhor dizendo, a heteronormatividade2. Conceito entendido
nesta pesquisa como a construção normativa das formas de conhecer, conformar e viver as identidades e os corpos.
Por meio de reflexões conjuntas, analisamos as instâncias socioculturais onde nascem as discriminações de gênero e sexualidade para, assim, pensar as hierarquias e as diferenças materializadas em sala de aula. Examinamos, também, as maneiras
como o sistema de ensino colabora para forjar uma determinada construção simbólica e visual das diferenças. A partir daí,
pensamos em possibilidades para incluir o diverso, o diferente ou o pouco representativo nas práticas pedagógicas, partindo
do pressuposto de que as relações de gênero e a constituição do “ser docente” são elementos atravessados pelos mesmos
discursos onde nascem as discriminações.
A ideia de oferecer os cursos de extensão ao professorado da Educação Básica se deu, sobretudo, devido ao acirramento nos
últimos anos de discursos conservadores por parte de setores políticos ligados a segmentos religiosos que, a partir de 2015,
conseguiram abolir as discussões de gênero dos planos municipais e estaduais da educação e, mais recentemente, da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC).
Depois de décadas de avanços nos âmbitos da igualdade de gênero, dos direitos sexuais e do reconhecimento à diversidade
cultural, esses discursos conservadores aparecem no mundo de forma transcontinental. Os fundamentalistas cristãos mostram-se bem organizados em partidos políticos e lobbies conservadores, fazendo uso do termo “ideologia de gênero” para
combater o reconhecimento dos direitos às mulheres e às minorias sexuais (Nascimento, 2017). Essa expressão, repetida
obsessivamente como uma espécie de mantra, tornou-se o principal símbolo de luta contra a igualdade de gênero e o respeito
à diversidade identitária. Esses grupos evocam a biologia essencialista para justificar a discriminação e, comumente, usam um
repertório visual colorido e alegre para transmitir suas mensagens de discriminação e os discursos de ódio contra mulheres e
LGBTs3, amparados pela “liberdade de expressão”; neste caso, de via única.
As mudanças nas leis que regem o sistema educativo brasileiro parecem estar fadadas ao papel, pois o atual contexto histórico
demonstra a necessidade de encontrarmos fórmulas de conviver pacificamente com a diversidade, uma vez que as categorias
identitárias multiplicam-se a olhos vistos. Essa pluralidade nas formas de ser e estar são altamente perceptíveis no contexto
das instituições de ensino e cabe ao professorado e às administrações das escolas não seguirem, involuntariamente, perpe1. Para Foucault, as “tecnologias do eu” são “Técnicas que permitem aos indivíduos efetuar um certo número de operações em seus próprios corpos, em suas
almas, em seus pensamentos, em suas condutas, de tal modo que os transforme a si mesmos, que os modifique, com o fim de alcançar um certo estado de
perfeição, ou de felicidade, ou de pureza, ou de poder”. (FOUCAULT, 1990: 48. Tradução livre)
2. Segundo Miskolci (2012), o conceito de heteronormatividade foi criado por Michael Warner, em 1991, para designar o modelo social que exige que todas as
pessoas se adequem ao modelo “supostamente coerente” da heterossexualidade.
3. Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Transexuais, Travestis
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tuando uma educação sem equidade ou pouco democrática, sem representação e consonância com os interesses das e dos
estudantes contemporâneos.
As recentes reformas nas diretrizes da educação parecem privilegiar as “aprendizagens” ao invés de “educação”, compreendida
em termos amplos como algo que ajuda o sujeito a se posicionar no mundo. Este fato desperta uma preocupação a mais em
relação ao papel da escola na formação dos sujeitos e, consequentemente, na qualidade do ensino. Ao contrário do que atualmente se propaga, a educação brasileira deveria se esforçar em criar um ambiente acolhedor às diferenças e promovedor de
sujeitos autônomos, críticos e criativos, com capacidade para encontrar soluções para os problemas do mundo e suas próprias
inquietações e dilemas.
2. “NA MINHA ESCOLA ISSO NÃO PODE”. AFINAL, O QUE PODE NA ESCOLA?
No segundo encontro do curso de extensão da primeira edição, a temática trabalhada foi a visibilização das mulheres no
contexto da História da Arte e foram exibidas mais de uma centena de artistas de vários períodos históricos. Tudo ia bem até
chegarmos ao século XX e, sequencialmente, às artistas contemporâneas que romperam estereótipos e realizaram obras para
denunciar e transgredir as representações visuais hegemônicas, produzindo visualidades, performances e artefatos artísticos
de enfrentamento e de resistência à naturalização dos corpos e aos ideais sexistas.
Em determinado momento, exibi o vídeo da performance “Casting Off My Womb” (“tricotando meu útero”, em tradução livre),
da australiana Casey Jenkins, em que a artista, por 28 dias seguidos habitando uma galeria de arte, tricota uma espécie de
cachecol, a partir de um novelo de lã inserido em sua vagina. Jenkins, claramente, trabalha dois temas tabus: a vagina e a
menstruação. Ao final do vídeo questionei sobre possibilidade de trabalhar este material em sala de aula. Uma professora, em
tom indignado, protestou: “Isso na minha escola não pode, é impossível”.
Não ficou claro se a professora se referia a uma percepção pessoal ou obstáculos impostos pela administração da escola onde
atuava. Seja o que for, é preciso considerar que nós, professores e professoras, como qualquer pessoa inserida nas instâncias
sociais, também somos atravessadas pelos discursos e acabamos reproduzindo essas hegemonias em nossas práticas pedagógicas, contribuindo para a manutenção de relações de poder específicas e hierárquicas e, em muitas circunstâncias, nem
nos damos conta desse mecanismo invisível.
Nesse sentido, um dos objetivos do curso de extensão foi buscar identificar as “verdades” internalizadas das e dos participantes, discursos e aprendizagens sociais que alimentam a rede dos estereótipos e das discriminações em sala de aula e nas
próprias práticas pedagógicas. A professora, ao dizer que a performance de Casey Jenkins não poderia ser exibida em sua
escola (mesmo que o vídeo, em nenhum momento mostre a “vagina” da artista), traz em sua fala o sentido explicitado por
Guacira Lopes Louro (2000: 32), quando a autora expõe as formas e as instâncias sociais como aprendemos esses discursos e
nos apropriamos deles para impor “o que falar e o que silenciar, o que mostrar e o que esconder, quem pode falar e quem pode
ser silenciado”.
Esses discursos têm como eixo fundante a performatividade de gênero, conceito desenvolvido por Butler (2003; 2002) para
explicar como aprendemos a ser mulheres e homens nas sociedades. Esse comportamento se articula com a formação dos
sujeitos e com as relações de poder que os possibilitam e o condicionam. Para Butler, esse mecanismo só é possível porque
“o sujeito se mantem como sujeito mediante uma reiteração ou rearticulação de si mesmo como tal” (2001: 112). A filósofa
sugere não existir uma identidade de gênero que constitui nossos comportamentos, ao contrário, os comportamentos são
nosso gênero (2003).
Nesses termos, o gênero é uma construção cultural, é o que fazemos em momentos concretos, e não algo universal, determinador de quem somos. Portanto, podemos dizer que não existe uma mulher ou homem mais “real” do que outro. O que existe é
um padrão de identidade com o qual estamos familiarizados. Nesse sistema, a heterossexualidade apresenta-se como o único
modo autêntico de ser, um sistema reproduzido e mantido através de práticas sociais reiterativas.
Butler apresenta a noção de performatividade de gênero como um elemento construído em um universo discursivo, moldado
por múltiplos discursos políticos e práticas sociais que se atravessam mutuamente. Como um ritual, a performatividade naturaliza a posição do sujeito nos grupos sociais e afeta as subjetividades, os corpos e os comportamentos. Mas, isso significa
que estamos culturalmente determinados? Não temos a oportunidade de escolher uma identidade? Seremos sempre convocados pelos discursos reguladores das sociedades?
Para Butler a possibilidade de transgressão existe, pois nenhum ato é sempre idêntico ao anterior e, em cada repetição, se produzem deslocamentos, se criam hiatos onde surgem oportunidades de resistência. A subversão, disse a filósofa, se efetuará
dentro dos términos da lei, mediante as opções que aparecem quando a lei se volta contra si mesma (2003: 209). Em outras
palavras, é precisamente na temporalidade da repetição onde se situa a condição de subversão, pois ninguém garante que se
reproduzirão os mesmos signos ou que a repetição não se transforme em outra coisa.
Para a filósofa, os sujeitos têm a potencialidade de realizar novas significações nos processos reiterativos e pluralizar suas
experiências e aprendizagens, descobrindo que há muitíssimos modos de “performar” e viver as subjetividades. Estas novas
significações criam fendas por onde a luz penetra e com ela a consciência das normas restritivas que limitam as identidades
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a velhos arquétipos, desconformes com as identidades contemporâneas. Desde esta perspectiva, Butler considera que as
pessoas não estão destinadas à repetição eterna dos comportamentos e nos anima a superar os modelos estereotipados, sugerindo existir possibilidades de transformar a realidade, pois, ao fim, não somos somente reprodutores de comportamentos,
mas também produtores de sentidos.
Por este motivo, os padrões culturais estão sempre abertos a mudanças e redefinições constantes. A temporalidade entre
as reiterações é o lugar para o surgimento de outras possibilidades de ruptura, contestação e de invenção. É o lugar onde
os sujeitos estariam em condições de subverter as normas e desestabilizar as construções identitárias, contribuindo para a
produção de sujeitos que exploram as limitações das categorias fixas e rompem com o domínio do que pode ou não ser visível,
dito ou vivido.
Em consonância com as pedagogias críticas, a educação da cultura visual buscar despertar olhares críticos para pensar às
obrigações e restrições que se impõe como fundamentos básicos para uma vida “vivível”. Como me vejo? Como quero que os
outros me vejam? Como de fato o mundo me vê? Esses são questionamentos substanciais nas práticas educativas vinculadas
à abordagem da cultura visual. Essas inquietações, obviamente, exigem do professorado uma atitude destemida diante a incoerência das identidades e a disposição para incentivar a produção de novas significações.
Isso não significa dizer que essa perspectiva de ensino defende um modo incoerente de ser. A educação da cultura visual
prioriza articulações que pensam a “identidade sem essência”, como sugere David Halperin (2007: 83). Em outras palavras,
uma identidade construída não como uma sustância sempre igual a si mesma, mas estabelecida em “uma relação de resistência” frente às normas (2007: 135), as hierarquias e as violências sociais que buscam definir as formas identitárias possíveis.
Assim, a educação da cultura visual pensa a construção da identidade como um campo aberto (algumas vezes, minado) e
indeterminado.
A mencionada fala da professora, ao prever o que poderia ou não ser mostrado em sua escola, acaba alimentando os mecanismos que sustentam os discursos sexistas, machistas, racistas, além de fortalecer as discriminações de gênero e sexualidade.
Apesar de haver muitas e muitos docentes que disseram transitar com tranquilidade quando esses assuntos e conflitos veem à
tona, parte considerável do corpo docente presente ao curso de extensão reconheceu não saber lidar de forma apropriada com
temáticas consideradas “delicadas”. Algumas pessoas também disseram que em seus espaços de trabalho, quem tem ensinado a comunidade escolar a agir em direção ao respeito à diversidade são os próprios alunos e alunas, sujeitos que invadem
as escolas com seus corpos plurais, se opondo frontalmente ao ideal da identidade coerente, estável e harmoniosa pretendida
pelos dispositivos pedagógicos.
A partir da fala dessa professora se instaurou uma discussão calorosa e o grupo se dividiu entre as pessoas que defendiam
um posicionamento mais cauteloso sobre as temáticas de gênero e sexualidade e as que argumentaram: “tudo pode e deve ser
tratado dentro de sala de aula”. Encaminhei o debate no sentido de pensarmos a necessidade de desconstruir nossas próprias
verdades e preconceitos internalizados e buscar alternativas para minimizar os problemas que sustentam as práticas discriminatórias em sala de aula.
Goiânia foi uma das cidades brasileiras que retirou a menção à identidade de gênero dos planos municipais de educação. É
compreensível que professoras e professores se sintam acuados diante das novas diretrizes curriculares. Mas, há um problema ainda mais complexo visibilizado nas falas das pessoas participantes do curso: o despreparo do professorado para lidar
com as questões de gênero e sexualidade.
Em muitos momentos, foi possível identificar as marcas deixadas pelos discursos de poder, principalmente quando as pessoas
mencionavam seus próprios preconceitos e dificuldades em abordar as temáticas que estão fora do currículo oficial, mas, presentes em sala de aula. Foram vários os depoimentos sobre a necessidade de uma formação mais específica nesses campos
de estudos, para mediarem e aprimorarem suas práticas pedagógicas quando surgem os conflitos.
Uma coordenadora pedagógica de uma escola estadual, em tom de desabafo, comentou: “Cada dia são novas questões. Eu
converso e ouço muito os estudantes, mas nem todas as escolas têm pessoas preparadas para acompanhar e resolver os conflitos. Me preocupo muito em saber se estou fazendo o certo ou o errado”. Neste momento, surgiram outros relatos sobre as
dificuldades pessoais para tratar de assuntos que incluem o diverso, o “desconfortável” e o plural nos conteúdos ministrados
em sala de aula; como disse uma professora, também de uma escola pública estadual: “Existe a necessidade de formação
nas questões de gênero para falar com propriedade quando surgirem os conflitos”. Outra professora comentou: “Nem sempre
sabemos lidar com os alunos e nem com a própria escola, que muitas vezes cobra uma postura mais conservadora do corpo
docente, a sensação é de impotência”.
Tais depoimentos apontam a necessidade urgente de melhorarmos as metodologias de formação docente e acompanhamento psicológico para discentes e, também, docentes. Além dos obstáculos institucionais, também houveram relatos sobre os
conflitos com os próprios(as) colegas dentro da escola e um professor chegou a dizer que a “sala dos professores” é um lugar
pobre intelectualmente, de discussões vazias. Essa opinião dividiu novamente as pessoas, entre aquelas que concordavam
com o professor reafirmando esse espaço como um lugar de discussões rasas e proliferação de estereótipos sexistas, racistas
e homo/lesbo/transfóbicos e, aquelas que afirmaram ser um espaço democrático e aberto às discussões.
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O grupo, em sua totalidade, concordou que para pensar esse local de trabalho, a “sala do professor”, é preciso relativizar as
reflexões, não só contextualmente como temporalmente, principalmente após a implementação em Goiás das Organizações
Sociais (OSs) na administração de várias escolas, elemento que impõe uma rotatividade maior na escala do corpo docente,
dificultando uma análise mais profunda. No entanto, também houve consenso no grupo quando uma professora comentou: “É
preciso que essas temáticas também sejam discutidas com os colegas, pois a sala de reuniões do professorado é um espaço
onde existem tensões evidentes relacionadas às discriminações de gênero e sexualidade.”
A escola, segundo Louro (1997: 58) se esforça em delimitar os espaços usando para tanto um sistema de símbolos e códigos
que afirmam “o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o lugar dos pequenos e dos grandes, dos
meninos e das meninas”. A autora complementa:
Através de seus quadros, crucifixos, santas ou esculturas, aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, também,
que os sujeitos se reconheçam (ou não) nesses modelos. O prédio escolar informa a todos/as sua razão de existir. Suas marcas, seus símbolos e arranjos arquitetônicos “fazem sentido”, instituem múltiplos sentidos, constituem distintos sujeitos.
(1997: 58)

Para Louro (1997), as instituições de ensino constituem espaços privilegiados para a produção das diferenças discriminatórias. Por meio dos dispositivos pedagógicos, atuam na formação das identidades hegemônicas, baseadas nas categorias
biológicas do sexo, algo que exige um alinhamento entre sexo, gênero e desejo sexual, elementos que devem operar dentro da
lógica da heterossexualidade (Butler, 2003). Quando o sujeito se adapta e se identifica com essa matriz heterossexual, não há
nenhum problema, afinal, segue-se o desejado. Mas, é necessário considerar que essa não é a única opção e existem outras
possibilidades.
No entanto, as escolas, categoricamente, exigem e cobram a coerência heterossexual e a harmonia entre o corpo, o sexo biológico, a identidade de gênero, as práticas e os desejos sexuais (Butler, 2003). Quando ocorre um desalinhamento dessa lógica,
os problemas e tensões geralmente explodem no cotidiano escolar. Para evitar conflitos, as outras identidades são conformadas ou “convidadas” a adaptarem-se a esse funcionamento, caso contrário, são postas às margens, invisibilizadas ou tratadas
como “anormais”, seres “desumanizados” que precisam de uma espécie de “ajuste” para não desestabilizar a normalidade do
ambiente escolar.
As performances de gênero são constantemente julgadas e vigiadas em nossa cultura. Nas instituições de ensino, o corpo
docente, a equipe técnico/administrativa, as coordenações pedagógicas, a direção, todas pessoas pertencentes à comunidade escolar estão atentas às normativas de gênero e aos comportamentos sexuais dentro dos muros da escola. “Engole esse
choro”; “Bichinha”; “Não chore, você é um menino”; “Seja homem”; “Não aguenta, mulherzinha?”; “Deixa de ser frouxo”; “Tá
parecendo mulherzinha”; ou, “Meninas não jogam futebol”; “Pare de se comportar como homem”; “Senta direito, você é uma
mocinha!”. Essas, entre muitas outras, são frases corriqueiras no cotidiano escolar, ditas e repetidas à exaustão pelo professorado, alunado e, também, os familiares. Essa simples evidência ilustra o resultado do ideal normativo heterossexual (Butler,
2003) que acompanha os processos educativos.
Em um dos encontros do curso, um professor comentou: “muitas vezes é o próprio docente o autor das humilhações e o responsável em reforçar os preconceitos no ambiente da escolar”. Ele citou o caso de um docente em um colégio onde atuava que
se referia a uma criança como: “o garoto afeminado” ou a “gazela esvoaçante do grupo, em tom de ironia e de forma claramente
preconceituosa”. O bullying de professoras e professores em direção ao alunado tem o agravante de se passar por legítimo
dentro da escola, precisamente porque é exercido por uma figura que detém poder e autoridade. Mas, em realidade, exemplifica
a situação de pessoas que já não se importam mais em educar e, quanto mais silêncio fizerem sobre essas questões, melhor.
Outra professora, abertamente homossexual, relatou que recentemente decidiu cortar o cabelo bem curto. Segundo ela, quando chegou à escola, a reação dos alunos e alunas não foi de assombro ou reprovação, em contrapartida, “a reação dos meus
colegas de profissão me deixou constrangida, me senti rechaçada e ouvi comentários do tipo ‘agora ela se assumiu lésbica de
vez’, ou, ‘o que os alunos vão pensar?’ … Eu não sei lidar com essa situação”. Existe uma crença no universo educacional de que
a orientação sexual do ou da docente pode exercer uma influência negativa no alunado. Neste momento do curso, algumas falas evidenciaram essa tendência, citando outros exemplos similares. No entanto, felizmente, a maioria das pessoas presentes
disseram não perceber a orientação sexual do colega como um problema, ou algo que invalida sua competência profissional.
As cobranças não recaem apenas sobre as identidades não heterossexuais. A vigilância pela manutenção da “ordem” alcança
todos os atores sociais dentro das instituições de ensino, como relatou uma professora de Educação Física que foi proibida
pela direção da escola de usar calça legging em suas aulas, pois a calça marcava sua genitália e poderia causar “excitação
nos alunos”. Fiquei me perguntando o que ela deveria usar sendo ela uma professora de educação física, uma burca talvez?
Algumas professoras também relataram como a mulher deve sempre estar de acordo com os padrões preestabelecidos e como
os esforços pessoais nunca são suficientes para se sentirem bem, consigo mesmas ou nos grupos sociais. Outra participante
comentou: “a primeira vez que pintei as unhas de vermelho foi com 25 anos e só fiquei assim meia-hora, pois fiquei com vergonha quando meu pai disse que achava a cor do esmalte vulgar e muito sensual”. Outra professora relatou que a coordenação
pedagógica da escola onde trabalha chamou-lhe a atenção por não usar sutiã, proibindo-a de dar suas aulas sem o referido
“artefato”.
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Esses e outros depoimentos revelam uma questão socialmente relevante no contexto brasileiro: a cultura machista. Essa
cultura sustenta a roda das desigualdades, da violência de gênero e dos discursos de ódio contra as mulheres e as minorias
sexuais. Segundo pesquisa publicada pela ONU Mulheres (2016)4, o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres
por violência de gênero. Como consequência, vemos um cenário onde as “violências” (físicas, psicológicas e simbólicas) são
dadas como naturalizadas na sociedade. A escola, como instituição promotora de indivíduos preparados para viver nos grupo
sociais, deveria desestimular os comportamentos machistas e ter como uma de suas prioridades educacionais erradicar a
possibilidade de formar mais agressores.
A cultura machista também alimenta uma outra: a cultura do estupro. Essa cultura está em todos os lugares e meios de comunicação. Está nas imagens publicitárias, nos desenhos, nos filmes, nas piadas, nas expressões machistas, nas redes sociais,
na TV, entre muitos outros produtos e circunstâncias da vida cotidiana. Estamos tão submergidos nessa cultura que nem nos
damos conta, ao ponto de haver um senso comum em que a violência contra a mulher é algo comum; é a forma como as coisas
são, sempre foram e continuarão a ser. Agora, cabe perguntar: “O que nós, docentes temos a ver com isso?” A reposta é: tudo!
A cultura machista e a cultura do estupro defende e propaga a ideia que é dever da mulher evitar ser estuprada, e não dos homens de não estuprar. Nessa direção, lembrei-me de uma frase que circulou recentemente nas redes sociais: “Todo estuprador
um dia foi aluno”.
Em muitos momentos do curso, o tema da violência foi pauta de muitas discussões e trouxeram à superfície relatos em que
os preconceitos e ajuizamentos de valores pela aparência ou pela forma de performar o gênero foram os protagonistas de
cenas de violência física e psicológica. A violência, de forma geral, parece ter penetrado na vida cotidiana da escola como uma
espécie de “mal-estar naturalizado”, talvez, uma das consequências dos “afetos líquidos”, parafraseando o saudoso filósofo
da pós-modernidade, Zygmunt Bauman.
Portanto, criar espaços de discussões sobre as temáticas de gênero e sexualidade na escola não se refere apenas em defender
o respeito e reconhecimento às identidades não normativas. Trata-se, também, de reconhecer que essas questões existem,
estão presentes em sala de aula, são importantes e precisam ser trabalhadas de forma verdadeira, palpável e honesta.
3. ROMPER COM A NORMATIVIDADE E VALORIZAR AS DIFERENÇAS
Quando nós, professores e professoras pensamos sobre a sexualidade, o que de fato pensamos? Estamos dispostos a romper
com nossos próprios valores internalizados? Qual a noção de gênero que carrego quando esses assuntos aparecem em minha
sala de aula? Considero normal ter estudantes homossexuais ou transexuais na turma? Há muitas pessoas não heteronormativas em sua escola? Trato essas pessoas com o mesmo respeito e dignidade que as demais?
Ao exibir essas perguntas projetadas na parede da sala onde ocorriam os encontros, as pessoas participantes do curso ficaram
alguns momentos em silêncio, refletindo e buscando respostas. Algumas foram sinceras em dizer que não estão preparadas
para “encarar” com naturalidade algumas situações. Uma professora, inclusive, disse que as questões de gênero e sexualidade
são de fórum íntimo e devem ser discutidas apenas no ambiente familiar. Em contraposição, a maioria das pessoas disseram
lidar com tranquilidade com a diversidade presente no cotidiano das escolas.
Apesar da maior parte das pessoas presentes terem dado respostas propositivas às perguntas formuladas, sabemos que a
evasão de estudantes homossexuais e transexuais do sistema formal de ensino é uma estatística real. Essas pessoas enfrentam um processo severo de segregação e violências no cotidiano educacional, um lugar onde suas subjetividades são ignoradas e suas experiências pessoais anuladas no contexto das demais.
Uma pesquisa realizada em 2016, pela Secretaria de Educação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT)5 evidenciou dados alarmantes: 68% dos estudantes LGBTs brasileiros já foram agredidos verbalmente na escola por causa de sua identidade/expressão de gênero; 25% foram agredidos fisicamente pelos mesmos motivos; 60%
se sentia inseguro(a) na escola por causa de sua orientação sexual. A escola, definitivamente, não é um ambiente acolhedor ou
seguro para as pessoas que não se enquadram aos padrões de feminilidade, masculinidade e orientação sexual hegemônica.
A escola, além de ser um lugar para a criação de conhecimentos, deveria ser também um espaço de cidadania e de respeito
aos direitos humanos. O artigo quinto do Estatuto da Criança e do Adolescente declara: “Nenhuma criança ou adolescente
será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da
lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. Não são as crianças e jovens homossexuais ou
transgêneros humanos? Por que não é dado a essas pessoas os mesmos direitos e tratamento?
A obrigatoriedade de manter o funcionamento da matriz heterossexual nas escolas abre espaços para uma série de violências
contra as identidades indesejáveis e os corpos considerados inapropriados, como: os corpos das travestis e transgêneros,
os corpos de gays e lésbicas, os corpos das adolescentes grávidas, os corpos machucados por abortos caseiros, os corpos
penalizados e marcados pelo racismo, os corpos considerados excessivos, erotizados ou libertos em demasia. Esses sujeitos
4. Fonte: http://migre.me/vnodm
5. O relatório da pesquisa está disponível em: http://static.congressoemfoco.uol.com.br/2016/08/IAE-Brasil-Web-3-1.pdf
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revelam a incoerência da identidade fixa, no entanto, habitualmente, suas experiências individuais não são ouvidas ou são
desconsideradas no ambiente escolar. O sistema educacional trata de impor essas instâncias de normalização para controlar
o que pode ser vivível, fazendo das identidades e dos corpos “inapropriados”, campos de ação altamente regulados.
Nesse sentido, é desalentador as últimas vitórias dos setores conservadores no seu empenho em retirar as discussões de
gênero e diversidade dos planos educacionais, tornando o currículo tão irreal quanto ilusório. Mas, o retrocesso dos direitos
LGBTs por vias jurídicas e instâncias políticas não é privilégio do Brasil, é uma realidade em muitos outros países das Américas
e Europa, onde assistimos uma onda de protestos contra a liberdade pessoal, a igualdade entre homens e mulheres e contra a
multidão não heterossexual. No entanto, as reações antes de caráter local e restritas, agora atingem dimensões globais após a
conectividade digital, ampliando os campos de lutas e unindo uma série de agendas políticas de várias organizações.
Portanto, o retrocesso e o moralismo exacerbado do contexto atual não significa uma perda definitiva. Significa apenas que a
pretendida igualdade social demorará mais tempo do que pensávamos. Embora as aprendizagens e troca de experiências durante o curso tenham demonstrado que há muito a ser feito para minimizar os problemas de gênero no contexto educacional,
por outro lado, parecer haver também uma vontade crescente por parte do professorado em combater as premissas das leis
que regulam e limitam a vida de seus e suas estudantes. Reafirmando a escola não apenas como um lugar de aprendizagens,
mas um espaço onde se educa para a vida e para o exercício da cidadania. Nada é definitivo, as culturas estão sempre em
movimento. As cartas ainda estão sob a mesa.
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RESUMO
Nosso objetivo é analisar como as divergências políticas expressaram-se em diferentes media, particularmente nas manifestações em praças públicas, especialmente em Belo Horizonte (MG), foco de nossa pesquisa empírica. Definimos um campo de
investigação conformado em torno da realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, para analisar como as diversas formas
de estar na rua e o universo do futebol fornecem o repertório - inclusive visual - para as manifestações, desde a escolha por
lugares, símbolos, modos de mobilização e a produção das imagens. Estas não são simplesmente registros das manifestações,
mas parte integral delas, ou até mesmo podem surgir ‘no lugar’ delas, se considerarmos o conceito de sociedade do espetáculo de Debord. Após uma reflexão sobre este período de forte tensionamento de questões sociais, urbanas e transnacionais,
apresentamos relatos de campo realizados sobretudo em protestos, mas também em festividades programadas e dias em que
o público acompanhou a transmissão de jogos nas ruas. A fotografia, em nossa metodologia, passa a ser algo que ultrapassa
o caráter documental, problematizando os conflitos percebidos ali. Concluímos avaliando os posicionamentos políticos se
expressaram nas ruas, percebendo a força dos repertórios e o lugar que os artefatos visuais ocupam nos embates na esfera
pública, mediando as relações entre grupos e o próprio espaço urbano num contexto tensionado entre o local e o global, bem
como entre as demandas de aprofundamento da democracia brasileira e os interesses transnacionais de mercado.
Palavras-chave: espaço público; manifestações políticas; repertórios visuais; Copa do Mundo.
1. REFLEXÕES SOBRE UM TEMPO CONVULSIONADO
Experimentamos um tempo convulsionado, em que as expectativas redentoras que giravam em torno da globalização revelaram-se o acervo do gabinete de desilusões do século XXI (Huyssen, 2003: 6). Ao mesmo tempo, vemos surgir, a partir do uso
da internet e dispositivos móveis de comunicação, novas formas de ativismo e participação presenciais e online que mediam
aquelas mesmas e outras recém surgidas reivindicações. Tais processos redefinem o espaço público e a natureza de conflitos
que flutuam do local ao global, no entrechoque disjuntivo (Appadurai, 1999) das soberanias nacionais, em meio a sucessivas
crises econômicas que revelam interesses, por vezes conflitantes, de entidades e corporações transnacionais, incluindo aí a
realização de megaeventos e o papel dos conglomerados de mídia. As investigações de nosso grupo de pesquisa se concentram justamente nesta reconfiguração do espaço público, afetada por identidades culturais, que se reformulam no turbilhão
de deslocamentos diaspóricos e da sociabilidade, promovida pela articulação entre abrangentes e mutantes redes sociais em
meio digital e da vida nas ruas.
O espaço público, por sua própria constituição, passa a ser local de disputas e afirmações de identidades individuais e coletivas que, para além de controles e delimitações do espaço, é fruto de uma retórica ambulante (Certeau, 1998) que permite
apropriações diversas, estabelecendo caminhos transgressores. Na esteira das jornadas de junho, fervilhante momento de protestos sociais ocorridos em 2013 e que mostraram múltiplas temporalidades indo às ruas (Silva, 2014), a realização da Copa do
Mundo no Brasil em 2014 possibilita observar como diferentes localidades de Belo Horizonte, sede de jogos e também arena de
protestos, conformaram-se em reorganizações do espaço público, seja em redes de indignação e solidariedade atravessadas
pela ação via internet (Castells, 2012) e em confronto com imposições da FIFA (Federação Internacional de Futebol Associado)
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e do poder policial, seja pela emersão de signos urbanos nas ruas, monumentos e praças, cada qual assumindo papel simbólico
e híbrido (Canclini, 1997) numa perspectiva histórica na cidade.
Setha M Low defende que “os espaços públicos culturais e políticos são essenciais para a vida cívica diária e para a manutenção da democracia participativa”. (Low, 2000: 14). Em seu estudo sobre o design e a significação das praças nas cidades
latino-americanas, ela destaca a importância delas como lócus privilegiado da produção de sentidos sobre e na cidade. A praça
é lugar do cidadão ver e ser visto. Tal cenário parece se potencializar em um contexto onde as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação possibilitam aos cidadãos comuns da cidade o registro e compartilhamento imediato, por meio de textos,
imagens, sons e vídeos disponibilizados na internet, das transformações e usos cotidianos e diferenciados do espaço público.
Definimos um campo de investigação conformado em torno da realização da Copa do Mundo de 2014, através do qual podemos avaliar como consensos e dissensos expressos nos diferentes media e nas manifestações em praça pública - considerando embates ligados à soberania nacional, à interferência nos espaços urbanos nas cidades-sede, aos interesses políticos
e econômicos de diferentes grupos – estabelecem novos nexos que nos instigam a reajustar nossa percepção do espaço público. No quadro da crise global que presentemente encaramos, parece-nos primordial buscar perspectivas que nos permitam
vislumbrar as formas com que se apresentam essas novas formas de ocupação. Enxergamos nelas a reivindicação básica do
direito à cidade, da forma como enunciado por Lefebvre. Concordamos com o apontamento de Harvey:
“So let us agree: the idea of the right to the city does not arise primarily out of various intellectual fascinations and fads (though
there are plenty of those around, as we know). It primarily rises up from the streets, out from the neighborhoods, as a cry for
help and sustenance by oppressed peoples in desperate times (Harvey, 2010: 13).”
O acirramento das tensões na cidade assumiu maior gravidade na medida em que a guinada neoliberal despejou uma onda
de privatizações, exclusões, repressão policial e práticas predatórias com profundo impacto sobre a qualidade da vida urbana
(Harvey, 2010, p. 73). Cumpre notar que, se muitos dos levantes recentes se deram em contextos de regimes autoritários, outros tantos se deram em países em que a democracia representativa está em pleno funcionamento, ainda que alguns mecanismos jurídicos sejam flexionados em prol de corporações internacionais, em detrimento da proteção do cidadão. Entendemos
que tal perspectiva decorre do acirramento de contradições de dentro desse mesmo modelo político, como as que aponta
Todorov ao salientar a maneira nefasta com que se aliam poderes econômicos e políticos (Todorov, 2012: 105).
O cenário das cidades globais e esferas públicas transfronteiriças (Sassen, 2007, p.27) marcado pela presença de atores
supranacionais e subnacionais exige o desenvolvimento de modelos que ajudem a compreender a nova dinâmica social. Esse
cenário nos preme a identificar as formas com que se articulam as diferentes escalas do espaço social. Huyssen, propondo
ler a cidade como um palimpsesto, chama a atenção para as mudanças provocadas pela globalização no espaço da cidade:
“(…) national traditions and historical pasts are increasingly deprived of their political and geographical groundings, which are
reorganized in the process of cultural globalization. This may mean that these groundings are written over, erased, and forgotten, as the defenders of local heritage and national authenticity lament. Or it may mean that they are being renegotiated in the
clash between globalizing forces and new productions and practices of local cultures (Huyssen, 2003: 4)”.
Uma vez que considera a economia cultural global como ordem complexa, disjuntiva, que não pode ser pensada a partir de
modelos duais como “centro-periferia”, “produtores-consumidores”, “superávit-déficit”, Arjun Appadurai (1996) propõe compreender o cenário contemporâneo a partir do que denomina “etnopanoramas”, “mediapanoramas”, ‘tecnopanoramas”, ‘finançopanoramas” e “ideopanoramas”. A proposta de Appadurai é entender os fluxos culturais globais como ocorrendo dentro e através
das crescentes disjunções entre os diversos panoramas. Isso implica reconhecer que pessoas, imagens, máquinas, dinheiro e
idéias movem-se por caminhos assimétricos, e que a disjunção é um componente central da economia cultural global.
Entre as razões da presente crise está justamente o fato, bem apontado por Todorov, de que atores da vida econômica escapam dos governos locais (Todorov, 2012: 103) e, desse modo, assistimos à formação de verdadeiros consórcios de interesses
transnacionalizados que os Estados Nacionais demonstram grande dificuldade em regular. Os megaeventos esportivos nos
dão uma boa mostra de como isto ocorre. Seguindo basicamente a definição adotada por Maurice Roche, os megaeventos são
eventos programados de escopo internacional como Olimpíadas, Exposições Universais, Feiras Mundiais e Copas do Mundo.
Apesar de sua relativamente curta duração, adquirem dimensão social experimentada no período que as antecede e sucede.
São percebidos publicamente como algo de “extra-ordinário”, entre outras razões por sua larga escala, recursos materiais e
humanos que são mobilizados, os ciclos de sua realização e seus impactos. Os movimentos e organizações que promovem
megaeventos, como o COI (Comitê Olímpico Internacional) e a FIFA, buscam as cidades para localizar espacialmente os eventos. Considerando o papel das cidades como pontos de articulação nas dinâmicas relacionadas à globalização e seus fluxos
econômicos, sociais e culturais, isso não surpreende porque as cidades, ao mesmo tempo constituem lugares em que operam
e são simultaneamente refeitas por eles. Diferentes estudos salientam seu potencial enquanto meio hábil para obter vantagem
na competição entre cidades:
“A cidade que se reinventa pelos megaeventos é também palco de um convite geral para todos a se reinventarem como um. (…)
Os megaeventos aparecem como uma gigantesca publicidade para o Superhomem que está em cada um de nós. A performatividade do discurso da superação nas narrativas sobre a cidade, os megaeventos, os atletas, ou os operários, é sobredeterminada pelas tecnologias de comunicação, e pela transparência e exposição permanentes (De La Barre, 2013: 59-60)”.
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O conceito do Padrão FIFA, de forma muito significativa, vazou dos cadernos de encargos e discursos de seus executivos,
como Jêrome Vaulk, para os cartazes de manifestantes nas ruas brasileiras. À medida que os governos, nas três esferas de
poder, incorporam tal discurso, anunciando reformas espetaculares com grande impacto na vida das pessoas (apelando ao
conceito de “legado”), há grupos que incorporam tal interpretação, questionando daí o fato de que outros serviços ou equipamentos públicos não apresentam o desejado “padrão FIFA”.
As manifestações de 2013 foram de algum modo o reconhecimento de um momento de “parada”, de interrupção do corriqueiro,
nas quais as reivindicações se configuraram no contraste entre a “promessa” do legado da Copa e a realidade aquém do padrão
de qualidade desejados dos serviços públicos e dos direitos que estes tornam concretos. Inevitável certeza, nesse tempo a
Copa se desenrolava mesmo antes de “acontecer”, como nos lembraria o relógio digital em forma de ampulheta fincado na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, cidade que foi uma das sedes do evento. A contagem regressiva implica que tudo mais se
suspenda, que o direcionamento do tempo se inverta em função dessa espera, desse momento de exceção que virá. Assim se
explica facilmente que, na festa de inauguração do relógio no ano de 2011, o governador tenha celebrado as obras que estavam
dentro do cronograma - silenciando sobre as greves dos operários no Mineirão, entre outros fatos - sem demonstrar qualquer
incômodo com a manifestação e repreensão violenta que ocorria naquele mesmo momento e lugar, relacionada à greve dos
professores que já durava mais de 100 dias.
A História em suas variações infinitas é ameaçada de soterramento pela massa homogênea que compõe esse evento futuro
que se presentifica, criando uma suspensão em que se deve viver no estado de exceção que sua realização pressupõe - a
FIFA determina e os governantes referendam em nome de um suposto legado que de promessa se tornará dívida. Enquanto
a contagem regressiva corre, somos empurrados rumo a um futuro que se realiza no presente, nas simulações de estádios,
nos projetos de intervenções urbanas, nas propagandas e filmes promocionais governamentais, na higienização urbana com
a retirada de moradores de rua e seus pertences que comprometem a imagem de cartões-postais da cidade. Dentro desse horizonte são riscados os conflitos que se desenrolam, uma vez que as transformações se dão em cidades reais, onde operários
fazem greves e populações são deslocadas de forma abrupta. Nesse tempo suspenso, todas as arbitrariedades e violências,
realizadas por órgãos e agentes do estado, parecem justificáveis e passíveis de esquecimento, uma vez que são em nome da
concretização do evento fatal. A força policial, paga e teoricamente a serviço do cidadão, passa a ser um efetivo de proteção
dos símbolos (Imagem 1) dessa tomada do espaço público por um evento privado, mas que invoca um caráter patriótico a ser
protegido e reverenciado acriticamente.
Imagem 1: Relógio da Copa, Praça da Liberdade.

Foto: Elena Rivero. 12/06/2014

Segundo Roche (1994), os eventos esportivos sobrepujaram as Exposições Universais na capacidade de afetar a vida, os sonhos, as memórias e o tempo do público massivo em função de sua capacidade de dramatizar e globalizar o presente como
evento midiático. No caso de uma Copa do Mundo, vemos como a organização ancora o megaevento criando “micro-momentos”, celebrando cada passo da organização, do lançamento do emblema à escolha das sedes, e assim por diante, pontuando o
tempo que antecede a competição para demarcar desde logo sua presença, como virtualidade. Evidentemente, isso gera uma
repercussão midiática considerável, alimentando as expectativas e movimentando o mercado, permitindo que se passe mais
de quatro anos vendendo um produto que dura aproximadamente um mês. Roche propõe empregar a categoria de concentrador (hub) para caracterizar os megaeventos espacial e temporalmente. Socialmente, ele tende a perceber esses eventos como
“centro de intercâmbio” entre projetos de elites e públicos em massa. Entretanto ele mesmo nota as condições desiguais em
que este encontro se dá. Uma objeção, que ele parece não considerar, é a grande diferença entre participar do espetáculo (considerando o público dentro de um estádio como protagonista, inclusive do evento transmitido) e acompanhar o espetáculo pela
TV. A querela em torno dos preços dos ingressos na Copa 2014 mostra muito bem a distinção que está explícita nos valores e
na recusa da FIFA em relação à legislação brasileira da meia-entrada.
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Podemos ir além, no sentido de afirmar que desde a Copa das Confederações de 2013 e as jornadas de junho essa tensão entre
acompanhar o espetáculo e ser parte dele, considerando o gigantesco aparato midiático dedicado ao megaevento, acirrou-se
à medida que as interpelações lançadas pelo Estado e pelo Mercado convocavam à rua para o consumo, a celebração. A afirmação de unidade e a aprovação do governo entraram em choque com as interpelações lançadas por movimentos insurgentes
que questionavam as imagens e narrativas edificantes e colocavam na arena pública reivindicações como mobilidade, infraestrutura urbana, serviços públicos de qualidade.
Uma cultura visual é compreendida como um sistema de significados constituídos a partir de regras de regimes de visibilidade/visualidade existentes em grupos culturais. Na sociedade atual, em que a construção e a difusão das imagens são
elementos constituidores de nossa estrutura cotidiana, não devemos negligenciar o fato de que “A mesma imagem, portanto,
pode reciclar-se, assumir vários papéis, ressemantizar-se e produzir efeitos diversos.” (Menezes, 2003: 29). A imagem deve
ser percebida como um objeto significativo que, interrelacionado com a realidade mais ampla, possui uma experiência própria, uma fruição distinta de outros aspectos da vida, compreendida em condições históricas específicas. Um caso evidencia
particularmente a permeabilidade entre os repertórios de convocação para protesto e comemoração na dinâmica da cultura.
A campanha publicitária da empresa automobilística Fiat cruza um imperativo típico – “vem pra rua” – através do qual manifestantes interpelam quem está em prédios ou casas para que se juntem àqueles já mobilizados com todo o repertório visual e
coreográfico associado à celebração coletiva na rua, remetendo simultaneamente ao universo semântico do futebol ao associar a rua e seus ocupantes com “arquibancada” e “torcida”. Logo “viralizou” uma edição das imagens de vídeos amadores e de
reportagens de televisão mostrando manifestações contra o aumento das passagens de ônibus violentamente reprimidas pela
polícia, assinada pela TVT (treta.com.br) usando a mesma trilha sonora do comercial (Vem pra Rua, de Henrique Ruiz Nicolau)
. A ironia foi ainda mais intensa na medida em que um comercial para vender automóveis particulares se converteu na trilha
sonora do enfrentamento entre a Polícia Militar de São Paulo e manifestantes que reivindicam melhorias para o transporte
coletivo. Em comunicado oficial, a Fiat informou que a campanha foi elaborada “com foco único e exclusivo na Copa e na
alegria e paixão que o futebol desperta nos brasileiros”. O que escapou, tanto à Fiat quanto ao jornal Estado de São Paulo
, é que o imperativo já compunha o repertório de uma memória cultural associada aos protestos de rua, o que propicia a eficácia dessa reinterpretação associada ao que naquele momento era uma “onda de manifestações recentes contra o aumento
das passagens de ônibus”.
2. RELATOS E IMAGENS DE CAMPO
Dispostos a vivenciar os conflitos que emergiram no espaço público neste período de forte tensionamento de questões sociais, urbanas e transnacionais, os membros deste grupo de pesquisa fizeram constantes imersões nas ruas, sobretudo em
protestos, mas também em festividades programadas pela organização oficial e dias de transmissão de jogos. As observações
dessas saídas a campo viraram relatos que reproduzimos em parte aqui, optando por não realizar maiores edições de texto,
conservando o caráter seco, mas com o frescor da vivência trazida naqueles dias. Igualmente o grupo tem como grande amparo o recurso fotográfico, que permite registros com olhar diferencial em contraponto à construção imagética recorrente em
grandes-eventos e protestos que circulavam nas mídias e redes. A fotografia, para o pesquisador do espaço público, passa a
ser algo que ultrapassa o caráter documental, problematizando os conflitos percebidos ali.
Imagem 2: Pixação Fuck Cup!

Foto: Luiz H. Garcia. Jun 2013.

Tomamos como fios condutores de nossa investida o espaço urbano e o futebol como fornecedores do repertório - inclusive visual - para as manifestações e a produção das imagens que não simplesmente as registram, mas são parte integral delas, ou até
mesmo podem num certo sentido estar ‘no lugar’ delas. Guy Debord (1997: 27) já alertou para o fato de que o movimento essencial
do espetáculo consiste “(…) em retomar nele tudo o que existia na atividade humana em estado fluido para possuí-lo em estado
coagulado, como coisas que se tornaram o valor exclusivo em virtude da formulação pelo avesso do valor vivido, é que reconhecemos nossa velha inimiga, a qual sabe tão bem, à primeira vista, mostrar-se como algo trivial e fácil de compreender, mesmo sendo
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tão complexa e cheia de sutilezas metafísicas, a mercadoria”. A inscrição deixada no viaduto (Imagem 2) pontua a paisagem
urbana com um palavrão – essa matéria-prima essencial ao torcedor - em inglês, que ressalta justamente a tensão entre a “Copa”
mercadoria e a “Copa” que representaria ganho de qualidade de vida para o citadino. No enfrentamento entre o local e o global,
os sujeitos, cuja expectativa não se realizaria, enviam uma mensagem ríspida aos donos do negócio. O pixo foi um recurso recorrente para que outras vozes se fizessem ouvir na cidade, como pudemos registrar em muitas fotografias tiradas em campo entre
2013-14. Ao mesmo tempo, o recurso a mensagens em língua inglesa endereça também os protestos a um interlocutor abstrato
internacional, um apelo a um olhar “de fora” em tese sensível às injustiças “de dentro”, como sintetiza bem a faixa Unfair players
que parodia o bordão Fair Play da FIFA. Essa estratégia recorre claramente à imagética constituída pelas matérias de televisão em
regiões de conflito, campos de refugiados, em que cartazes e faixas em inglês estão lá para serem filmados e transmitidos pelo
mundo, com apelos para serem vistos e lidos por uma suposta “opinião pública internacional”.
Imagem 3: Manifestação na Praça da Liberdade.

Foto: Luiz H. Garcia. 15/06/2013.

Nos relatos que seguem iremos abordar a escalada das manifestações durante a Copa das Confederações, e, em seguida,
manifestações e eventos realizados em praças de Belo Horizonte no período dos jogos da Copa do Mundo de 2014. Vamos
atentar para reapropriações de elementos da cultura visual que se pode associar às passeatas e ao futebol. Os relatos feitos
no próprio campo ou logo após o retorno dos pesquisadores responsáveis incorporam reflexões feitas no calor do momento,
seguidas de pontuações complementares.
2.1 Manifestações na Copa das Confederações
“Após a eclosão das manifestações encabeçadas pelo MPL [Movimento Passe Livre] em SP [São Paulo], convocações começaram a ser articuladas em outras cidades, incluindo BH. Uma manifestação iria iniciar-se com concentração na Savassi. Para
lá me dirigi em torno das 14hs. Ainda havia gente por lá, mas a maioria já se deslocara no rumo da Praça da Liberdade. Tudo
estava calmo mas sob olhos vigilantes da PM [Polícia Militar] e intervenção no tráfego da BHTrans [Empresa de Transporte e
Trânsito de Belo Horizonte]. (…) As pessoas levavam cartazes, faixas e ensaiavam cantos e gritos coletivos, alguns parafraseando brados típicos de torcidas. Na chegada à praça entoaram “aha, uhu, a Liberdade é nossa!”. Esse brado expressa tanto a
identificação ao lugar quanto um posicionamento político a partir do significado dele. (…) Por volta de 14:20, em alguns pontos
a marcha parou em frente aos edifícios em que funcionavam secretarias de Estado, e foram feitos alguns discursos curtos e
palavras de ordem. Ali chamou-me a atenção a primeira expressão antidemocrática que conclamava alguns participantes a
baixar bandeiras de partidos e agremiações. Naquele momento era algo marginal.”1
Na forma como tomaram a rua, os participantes da manifestação lançaram mão de expedientes já consagrados para construir
a sua visibilidade na paisagem urbana, como faixas, cartazes, bandeiras, porém igualmente apelando a novos procedimentos,
alguns emprestados da forma de torcer no jogo de futebol, outros quase como uma “direção de imagem”, em que não importa
apenas delimitar trajeto e escolher palavras de ordem, mas construir uma imagem das passeatas que iria para redes e mídia seja pelo próprio registro dos manifestantes ou diante da imprensa. As imagens aí demonstravam todo seu enorme potencial
simbólico, fosse para comunicar os sentidos políticos do ato, fosse para satisfazer o desejo de se ver parte e representar-se
como tal para outrem através de suas “selfies” no ato, fosse para ganhar adesão e convocar as pessoas para a próxima manifestação - por vezes passando a sensação de que poderia se tratar de um espetáculo com fim em si mesmo, como no onipresente bordão associado a fotos aéreas de passeatas: “amanhã vai ser maior”.
Outro relato ressalta as linhas de comunicação entre os códigos visuais recorrentes em passeatas - inclusive na forma com
que as grandes mídias tentam enquadrá-las - combinados aos elementos emprestados dos jogos de futebol nas maneiras
como os grupos tentaram representar-se e travar disputas nos espaço público, inclusive pelo obelisco (Pirulito) que encarna
o papel de tribuna da cidade tanto quanto ponto de referência na comemoração de resultados esportivos. No jogo de cores
1. Luiz H. Garcia. Relato de Campo. Sábado 15/06/2013 – Praça da Savassi e Praça da Liberdade.
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vestidas ou empunhadas revelava-se tanto o posicionamento no espectro político quanto a reivindicação de um lugar “além”
das correntes e ideologias, supostamente representado pelas cores nacionais.
“As manifestações pelo país já haviam tomado outro vulto e conotação. Reuniam milhões de pessoas e travava-se uma
série de disputas, nelas e sobre elas. Bandeiras reivindicatórias específicas se confundiam com apelos gerais e mesmo
manifestações de cunho conservador e atitudes antidemocráticas que passavam a ser corriqueiras. Em meio à diversidade
de manifestantes e posturas, parecia emergir uma tentativa de criar, na grande mídia, uma narrativa mestra em que as
manifestações eram consideradas pacíficas, portadoras de apelos difusos e afirmação de sentimento nacionalista, eventualmente perturbadas por baderneiros, vândalos e portadores de “bandeiras”. (…) A disputa iniciada nas redes sociais pelo
sentido do movimento evidenciou-se no lugar. No quarteirão da rua Rio de Janeiro, entre a praça e a Tamoios, os movimentos sociais, partidos de esquerda, estudantes, professores, habituais manifestantes de tantas ocasiões, procuravam marcar
o espaço com suas cores, brados e batucada. O Pirulito, ponto privilegiado simbolicamente em tantas ocasiões, pareceu
disputado mas com certa vantagem para os “recém acordados”, grupos ou pessoas que tradicionalmente não saem às ruas
e que nesse momento querem se colocar. Além de bandeiras nacionais, as únicas aceitas no meio deles, trajavam em geral
verde e amarelo, preto ou branco (…)”2.
A tensão que se revelava nas diferentes maneiras de tomar e colorir o espaço intensificou-se, com desdobramentos violentos e
trágicos. Nos dias que se seguiram, especialmente à medida que as marchas se tornavam mais longas e povoadas, indo até o
estádio “Mineirão” através da avenida Antônio Carlos e desafiando o perímetro imposto pelas exigências da FIFA, a PM adotou
violentas medidas repressivas com consequências graves, incluindo a morte do jovem metalúrgico Douglas Santos em 26 de
junho de 20133, que estava entre manifestantes acuados que caíram no vão de um viaduto.
Imagem 4: Unfair Players/Confronto no viaduto.

Foto: Fernando H. C. Oliveira. Jun 2013.

A intensa repressão a manifestações de 2013 reverberou na escolha de outras modalidades de atuação em 2014, quando
também aconteceram confrontos violentos, mas não na mesma escala. Os manifestantes optaram, em muitas ocasiões, pela
linguagem do happening, recorrendo ao léxico das artes e ao gestual da proverbial ‘pelada’, ou seja, da prática lúdica e desprovida de carga mercadológica do futebol. Por vezes essas performances públicas concorreram espacial e visualmente com os
eventos organizados pelos patrocinadores globais e regionais da Copa do Mundo, cuja presença ostensiva de logomarcas tinha
como complemento mais recorrente e marcante as grades que tomavam conta do espaço público, privatizando-o e dividindo
os ocupantes do espaço entre os consumidores do ‘produto’ Copa, os passantes e os manifestantes.
2.2 Manifestações e eventos na Copa de 2014
“No dia 22 de junho de 2014, durante a Copa do Mundo, foi realizada na Praça da Estação a Ocupação #7: “O Futebol é do
povo”. Desde a sua primeira edição, as ocupações têm como principal objetivo a “reivindicação do uso do espaço público”. No
contexto da Copa essa pauta foi ressignificada com o objetivo de “resgatar o verdadeiro sentido popular e lúdico do futebol
arte”: “Em sua sétima edição, a Ocupação #7 tomará o corredor cultural da Aarão Reis e também contará com um campeonato
mundial de futebol de rua. Atingidas e atingidos pela Copa vão ‘resgatar o verdadeiro sentido popular e lúdico do futebol arte,
que se difunde dos campinhos de terra e nas ruas, com direito a tropeirão dos barraqueiros do mineirão, juiz palhaço e geral
na torcida! Nosso futebol é do povo e não aceita a FIFA não! Monte sua seleção e participe!’ (A OCUPAÇAO #7, 22 Jun. 2014).
Foram penduradas várias faixas em distintos pontos da Praça da Estação que deram visibilidade para algumas das mudanças
que o megaevento operou sobre o futebol, enquanto elemento da cultura local, material e simbolicamente. Uma primeira faixa
“O futebol é nosso!” denúncia o processo de desapropriação do futebol enquanto produto, mercadoria.
2. Luiz H. Garcia. Relato de Campo. Sábado, 22/06/2013- Praça Sete de Setembro.
3. Jovem que caiu de viaduto durante as manifestações morre no HPS João XXIII. O tempo, 26/06/2013.
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Imagem 5: O futebol é nosso! Praça da Estação.
Imagem 6: Campeonato na Praça da Estação.

Foto: Elena Rivero. 22/06/2014.

O monumento à Civilização Mineira é uma referência espacial e simbólica da Praça da Estação, que a cada manifestação ganha novos significados. Durante a Ocupação foi pendurada uma faixa exigindo uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
para que se investigue as obras de reforma realizadas no Estádio para a Copa do Mundo. O Mineirão, como qualquer ambiente
construído, tem sua história e memória atrelada à cultura do lugar. As reformas no estádio (monumentos do futebol) tiveram
um efeito similar às revitalizações, que acabam gerando processos de gentrificação. Outra faixa pendurada na lateral da Praça
exigia “Volta Tropeirão”, lembrando que já durante a Copa das Confederações (2013) a FIFA proibiu a sua comercialização
dentro do estádio para evitar concorrência com os produtos dos patrocinadores oficiais e por exigir o uso de gás na produção.
A Praça da Estação foi marcada como um campo de futebol e houve “campeonato” entre diversos grupos que participaram da
ocupação: o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa (COPAC), Ocupação Eliana Silva, Tarifa Zero e Brigadas Populares, grupos
que representam de alguma maneira as diversas pautas que foram colocadas durante as manifestações: transporte, moradia
e luta contra os despejos”4
Enquanto a Praça da Estação, na região central da cidade, combina o espaço aberto destinado a eventos massificados
e de caráter cívico com equipamentos culturais instalados em prédios tombados pelo Patrimônio Cultural, a Praça da
Savassi, na zona sul, concentra no entorno uma combinação entre lojas, restaurantes e outros espaços de consumo
mais elitizado com alguns comércios tradicionais, e, recentemente, ícones do consumo globalizado, como fast foods e
companhias de telefonia celular. Essa concentração de interesse patrimonial refletiu-se diretamente no ostensivo policiamento disponibilizado para a área durante os jogos. A postura da PM, que registramos em vários dos trabalhos em
campo neste período, traduz a tensão que permeava toda a realização da Copa do Mundo ante a sociedade brasileira,
ou seja, tratava-se de assegurar o negócio de uns ou os direitos de todos? Diante da resposta óbvia os cidadãos que de
alguma forma a contestaram
Imagem 7: Presença policial. Praça da Savassi.

Foto: Amanda Chevtchouk Jurno. 17/06/2014.

“BH hoje parece comportar diversas temporalidades, que em certo momento se cruzam e, em outros, ficam incrivelmente
paralelas. A cidade vive o clima da Copa do Mundo. Por ser uma das cidades-sede, mesmo não sendo dia de jogo no estádio
4. Elena Rivero. Relato de campo. 22/06/2014 - Praça da Estação.
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Mineirão é possível ver muitos turistas e estrangeiros pelas ruas, como os simpáticos colombianos que apoiam a seleção de
seu país, hospedada em Belo Horizonte. Outros, como argentinos e americanos, parecem se estranhar. O bairro da Savassi e
seus bares vão se convergindo em vários camarotes, com os clientes amontoados dentro de cercadinhos, que conferem um
caráter “diferenciado” aos que ali se encontram. Banners, outdoors e camisetas com as marcas oficiais do evento disputam os
olhares numa festa que está nas ruas, mas que carrega um ar privativo. Por outro lado, certo ar de apreensão povoa o local,
uma vez que manifestantes marcaram pra hoje uma manifestação no mesmo local. O movimento crescente desde 2013 - que
esmoreceu em parte com a chegada da Copa, mas aprofundou-se em intensidade e conflitos - era a justificativa para centenas
de policiais fortemente armados cercarem a Praça da Savassi. Alheios ao efetivo, os manifestantes, no entanto, partiram pra
irreverência, armando um campo improvisado, com os limites demarcados por vasos de flores, e um jogo com espírito de
fair-play. Sobre uma imensa bandeira de frases hostis à FIFA, uma mulher fazia uma performance com lenços vermelhos de
frente ao paredão de policiais e suas feições cerradas. Nenhum confronto ocorreu hoje, apesar do clima tenso. Do outro lado
da praça, após o efeito policial - cujo comandante dava entrevistas à imprensa traçando o perfil dos “baderneiros” -, os festeiros dos “camarotes” pareciam totalmente alheios àquela tensão, numa euforia alcoolizada que desconhecia os conflitos que
se punham ali no local que ocupavam, como a privatização do espaço público, o investimento do Estado em megaeventos e a
violenta repressão a movimentos sociais críticos à Copa do Mundo de 2014”5.
Imagem 8: Jogo entre manifestantes. Praça da Savassi.
Imagem 9: Performance de protesto. Praça da Savassi.

Foto: João Marcos Veiga. 18/06/2014.

A PM, portanto, não teve como evitar ser parte do espetáculo visual de contestação do evento cuja continuidade ela estava
orientada a garantir a qualquer custo. O enorme contingente, diante da prosaica ‘pelada’ ou das performances singelas e nada
ameaçadoras, é simplesmente a aparição física do viés autoritário do Estado articulado ao Mercado em plena praça pública.
Seu complemento mais evidente foi o emprego de catracas e divisórias que se espalharam pela praça, como que respondendo
aos que haviam reivindicado melhorias no exercício da cidadania que o estar coletivo na cidade pode ser cerceado e convertido
em atividade de consumo. Claro que isso é apenas uma imagem complementar em relação àquelas em que a polícia agiu com
extrema violência e invariavelmente foram comparadas a registros produzidos durante o período da Ditadura Militar.
Imagem 10: Torcedores, catracas e divisórias na Praça da Savassi.

Foto: Luiz H. Garcia. 12/06/2014.

5. João Marcos Veiga. Relato de campo. 18/06/2014 - Praça da Savassi.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização de um megaevento - no caso jogos da Copa do Mundo de 2014 na cidade de Belo Horizonte (MG/Brasil) - aparece como momento que traz à tona, com grande dramaticidade, conflitos inerentes ao espaço público contemporâneo,
tais como o caráter privativo, mercadológico e restritivo imposto por projetos de parceria entre grandes corporações transnacionais e Estado; o (não) reconhecimento da legitimidade e garantia de manifestações contrárias; os diferentes usos e
concepções dos citadinos nas ruas frente a situações de tensionamento. Observar tais questões em campo, com o auxílio
de registros fotográficos, permite ao pesquisador social problematizar um contexto que tende a ser colocado superficialmente na cobertura midiática e mesmo no debate nas redes. Nossos registros em campo foram decisivos para perceber em
funcionamento as formas de empréstimos e reapropriações da visualidade referente às manifestações em espaço urbano
e ao universo do futebol. Concluímos avaliando que a tensão política se expressou nas ruas, mesclando diferentes dispositivos, mídias e tecnologias recentes a formas novas e tradicionais usados para transformar o espaço público, inclusive
através de imagens que geram e fazem circular. de ocupar a cidade. Isso demonstra a força dos repertórios e o lugar que os
artefatos visuais ocupam nos embates na esfera pública, mediando as relações entre grupos e o próprio espaço urbano num
contexto tensionado entre o local e o global, bem como entre as demandas de aprofundamento da democracia brasileira e
os interesses transnacionais de mercado.
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