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Arte, Cultura Visual e Educação:
pensar, ver, fazer
Carla Luzia de Abreu
Organizadora

As Teorias da Arte e os estudos da Cultura Visual são campos multidisciplinares que instituem uma rede rizomática de possibilidades pedagógicas
formada a partir das relações entre os sujeitos, os artefatos e as práticas socioculturais. Essa rede é alimentada pelas representações visuais e suas estratégias de visualização que, por sua vez, constroem as formas de ver e perceber o
mundo1. As imagens são usadas como estratégia para construir conhecimento
ou atualizar as redes de significações. No entanto, hoje, interpretar as imagens
passou a exigir habilidades especiais, particularmente no que se refere à compreensão das questões discursivas e ideológicas incorporadas às visualidades.
1. Essas temáticas foram as protagonistas das discussões que se deram na disciplina Teorias da Arte e
da Cultura Visual, sob minha orientação e mediação, do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, trabalhadas no primeiro semestre de 2019.
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Este Dossiê reúne propostas diferenciadas cujas abordagens buscam
estabelecer conexões teórico-conceituais para traduzir os processos, trânsitos e reflexões de suas autoras e autores, desde o marco crítico das problemáticas vinculadas a seus temas de investigação e interesse. A reconfiguração de imaginários, as questões da arte, os modos de ver, a coletividade e a
educação são os temas chaves dos capítulos e foram desenvolvidos a partir
de uma perspectiva expandida e situada no campo dos estudos visuais, para
discutir os limites e as potencialidades epistemológicas em torno das imagens.
Nesse sentido, almejamos proporcionar um espaço de convergência
que tem a imagem como elemento deflagrador, para incentivar diálogos e
trocas, procurando exercitar o espírito da tertúlia acadêmica e da conversa
prolongada que busca alimentar e ao mesmo tempo questionar, neste caso,
os discursos da Arte e da Cultura Visual.
Os capítulos inspiram-se em problemáticas definidas com a intenção
de explicitar e colocar em relação as estruturas hierárquicas e as intersecções
entre as práticas socioculturais e os modos de ver e construir significados por
meio das imagens. Portanto, as abordagens apresentadas neste Dossiê concentram-se, como sugeriu W.J.T. Mitchell (2006), em analisar a construção visual do social, para compreender os processos de visualização impressos nos
artefatos culturais, nas imagens midiáticas, na arte, no design, na arquitetura,
na cultura popular... Consequentemente, os assuntos aqui tratados não se limitam ao estudo das imagens, mas também examinam os efeitos e as práticas
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que (con)formam o mundo visual, cada vez mais sofisticado, editado e expandido, no qual todas as pessoas estão imersas.
Pensar as imagens e as visualidades exige um tipo de epistemologia
instável, um pensamento que não se fixa em concepções teóricas rigidamente estabelecidas. Ao contrário, as interpretações vagueiam entre os campos do
simbólico, dos significados e dos afetos. Dessa maneira, não pretendemos expor definições sobre Arte e Cultura Visual, tampouco definir o que seja Arte e
Imagem. Nosso principal interesse é explorar as imagens como possibilidades,
para realizar uma aproximação às Teorias da Arte e da Cultura Visual e, a partir
desse marco, propor enfoques plurais para a construção de conhecimentos que
se situam em um campo multidisciplinar e apostam em reflexões críticas sobre
as visualidades contemporâneas, tendo como ponto de origem as inquietações
que dizem respeito às problemáticas de nosso tempo e espaço.
Convidamos as leitoras e leitores a gerar deslocamentos para pensar e
discutir o visual a partir de diferentes universos de significações, porém, todos
ligados por um ponto comum: o papel epistemológico da imagem para a construção de conhecimento. As reflexões são pensadas à luz das contribuições teóricas
de autores como Mitchell (2009; 2011; 2015), Mirzoeff (2003; 2016a; 2016b),
Rancière (2012; 2015), Didi-Huberman (2015; 2017), entre outros e outras autoras que serviram de aportes teóricos para o desenvolvimento das discussões.
A organização deste Dossiê propõe percursos variados e está elaborado
a partir de múltiplas entradas, sem que alguma seja mais importante que outra,
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porém, todas se conectam em torno do transbordamento das imagens na vida
cotidiana e nos modos como aprendemos a ver o mundo. Por isso, não há uma
ordem linear a seguir e a leitura pode dar-se de forma rizomática, a partir do “princípio das entradas múltiplas”, como expressaram Gilles Deleuze e Félix Guattari:

Entraremos então por qualquer extremidade, nenhuma
vale mais que a outra, nenhuma entrada é privilegiada, mesmo se for quase um beco sem saída, uma estreita passagem,
um sifão, etc. Procuraremos apenas com quais outros pontos se conecta aquele pelo qual se entra, por quais cruzamentos e galerias e passa para conectar dois pontos, qual é
o mapa do rizoma, e como imediatamente ele se modificaria
se entrássemos por um outro ponto. (1977, p .7)

Portanto, a leitora ou o leitor pode experimentar sua própria organização e conexões a partir de três blocos temáticos que estruturam o projeto
deste Dossiê: Pensar, Ver, Fazer.
No primeiro eixo e abrindo a coleção de trabalhos, temos o texto Os
des/em/quadrados: uma contra/posição entre o real e o percebido, de Aurisberg
Leite Matutino, pesquisador e professor universitário. A partir da perspectiva
da Cultura Visual e usando como ponte reflexiva o filme The Square (2017),
do diretor sueco Ruben Östlund, e a performance A Ilha de Calibán do Grupo
EmpreZa, descrita na tese de Morais (2018), o autor discute os sistemas de
arte e da violência, os territórios e suas fronteiras.
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O texto Fetichismo Estético da Violência: entre arte e games, do artista
multimídia e pesquisador Bruno de Abreu Mendonça, também utiliza como
eixo norteador das discussões as contribuições de Morais (2018) e o filme de
Östlund (2017). O autor explora as emoções do choque visual e seu impacto
na formação das subjetividades dos sujeitos. O elemento de referência são os
videogames cujos conteúdos gráficos são considerados violentos. Trata-se de
pensar a constituição do olhar violento e suas formas de sedução, normalização
e deslumbramento mediante a violência.
As histórias em quadrinhos e as formas de pensar suas imagens é o tema
do artista e pesquisador Guilherme Lima Bruno E Silveira, no texto Transparência e opacidade em “Les Schtroumpfs Noirs” de Ilan Manouach. O autor analisa a
estratégia de apropriação e subversão do artista Manouach, cuja poética perturba e desestabiliza o olhar naturalizado. Tendo como categorias conceituais
principais a transparência e a opacidade, o capítulo traz contribuições para imaginar outras formas de ver, por meio da reflexividade e da subversão.
Abrindo o segundo bloco temático, o texto Fogo Inextinguível: análise de
um filme seminal, da pesquisadora e cineasta Uliana Duarte Alves, examina o
filme de Harun Farocki (1969) destacando as noções sobre a imagem, o olhar
e a montagem. O filme é revisitado a partir das contribuições teóricas de Didi-Huberman e do pesquisador espanhol Fernando Hernández. A autora reflete
sobre os significados políticos e estéticos da obra do cineasta e problematiza
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questões sobre como abrir os olhos para as imagens de violência e de quem é a
responsabilidade pela violência: de alguns ou de todos nós?
Em Inventar territórios emancipados: artes visuais e saberes localizados, Hertha Tatiely Silva, pesquisadora e professora universitária, examina os discursos
e as práticas do sistema de arte institucionalizado, em contrapartida com as
produções que estão fora desse sistema. A partir do filme O Peixe (2016), de
Jonathas de Andrade, a autora reflete o campo das artes como territórios fabricados e contraditórios, porém atravessados por produções inscritas em outras
redes de significações socioculturais, que expressam modos de ver assentados
em códigos de produção de sentidos vinculados a saberes localizados.
A partir de uma discussão teórica situada no campo da crítica da arte,
o texto Entre o erotismo e o obsceno: notas sobre moralismo, pudor e arte acadêmica a partir de Rodolfo Amoedo e Henrique Alvim Corrêa, de Rayani Rodrigues
Melo, artista, graduada em Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás,
analisa a produção de dois artistas acadêmicos brasileiros do século XIX para
discutir a representação de corpos nus e os discursos que qualificam ou silenciam obras que têm o erotismo como principal temática poética. Obscenidade e pudor são as categorias que guiam as reflexões e convidam a pensar a
produção artística acadêmica do século XIX.
Fernanda Sousa Oliveira, advogada e professora universitária, no
texto Cultura Visual, Direito e pesquisa doutoral: atravessamentos, desenvolve
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uma escrita auto reflexiva para descrever os trânsitos e os processos de sua
pesquisa doutoral, em que examina as relações entre Cinema e Direito, através de uma aproximação aos estudos da Cultura Visual. A autora problematiza o lugar da imagem na pesquisa e como a Cultura Visual pode colaborar
na análise dos conteúdos jurídicos associados à representação visual e à
construção do olhar.
Inaugurando o último bloco temático, Emilliano Alves de Freitas Nogueira, arquiteto, artista e professor universitário, no texto Pedagogia da experiência em práticas poéticas coletivas no espaço urbano, aborda a potência das
intervenções artísticas coletivas como possibilidade para o desenvolvimento
de práticas que acontecem no âmbito da “pedagogia do acontecimento”. Para
ilustrar a discussão e dialogando com os estudos da Cultura Visual, o autor
analisa dois eventos artísticos, Transporte Coletivo e Remotupy, elaborados e
desenvolvidos pelo Coletivo Opavivará! Tais eventos ilustram e embasam a
reflexão sobre as cidades, os deslocamentos e a criação de novos significados
para reinventar o cotidiano, as relações e os espaços públicos.
Cláudio Batista Dutra, quadrinista e professor da Educação Básica,
traz o texto Elementos imagéticos e a narrativa quadrinhística. Nele, por meio de
vários exemplos do universo das HQs e desde uma perspectiva da semiótica,
o autor analisa a fluidez na leitura das narrativas dos quadrinhos, problematizando questões que envolvem a quantidade de elementos visuais na página e
como interferem na leitura, percepção e interpretação de suas histórias.
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Encerrando o Dossiê, o professor Jorge Aladir da Cruz Malheiros, a partir de experiências junto a estudantes da disciplina de Arte do Ensino Fundamental, em uma escola pública na cidade de Canarana, Mato Grosso, apresenta
o trabalho A poética de Kehinde Wiley no ensino de Arte: representatividade afrodescendente, em que discute questões de representatividade e negritude por
meio da produção do artista estadunidense Kehinde Wiley.
Por fim, gostaria de destacar que esta publicação tem como objetivo
principal abordar criticamente questões teóricas e pedagógicas que ajudam a
pensar formas emancipatórias de ensinar e compreender a Cultura Visual. Estamos cientes de que existem muitas outras formas para abordar as temáticas
deste campo de estudo. Esperamos, no entanto, que as ideias aqui reunidas
possam ser úteis a docentes, estudantes, artistas e pessoas envolvidas em pesquisas e interessadas em explorar o campo multidisciplinar das imagens.
Como organizadora, agradeço as interlocuções e o empreendimento
das colaboradoras e colaboradores deste Dossiê. Agradecimentos especiais
ao Programa de Pós-Graduação Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, sob a coordenação de Leda Maria de Barros Guimarães, pelo
apoio institucional. Desejamos que a leitura seja prazerosa.
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Os des/em/quadrados: uma contra/
posição entre o real e o percebido
Aurisberg Leite Matutino

Os des/em/quadrados

Dirigir-se a um terreno que não tinha sido explorado e que
se articulava em torno a novas perguntas: O que vejo de
mim nesta representação visual? O que diz esta imagem de
mim? Como essa representação contribui na minha construção identitária – como modo de ver-me e ver o mundo?”
(HERNÁNDEZ, 2011, p. 38)

Proponho neste texto uma conversa sobre temas como territórios, juventude, violência e cultura visual, por meio de uma troca de olhares com os
(des)enquadramentos da arte, apresentados no filme The Square (2017), do
diretor sueco Ruben Östlund, e na intervenção artística do Grupo EmpreZa
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realizada em um simpósio de psicanálise, conforme discutida no item “3.3. A
Ilha de Calibán”, da tese Visões da caixa de Pandora: fricções entre artista, instituição e público, de Paul Cezanne Souza Cardoso de Morais (2018).
Dentre os tópicos basilares do artigo, discuto os contornos – desde os
mais intensamente demarcados até os mais fluidos – que formam quadros/
quadrados, territórios, tanto aqueles que são percebidos pelas pessoas em
suas experiências cotidianas, como os que são reais e/ou vivenciados por elas.
A conversa se inicia com a apresentação de dados e reflexões a respeito do que permeia e forma o quadro/quadrado da sociedade em geral quando
se fala em violência, juventude e formas de sociabilidade.

Mapeando diferenças: a importância
de pensar a partir da fronteira
O Atlas da violência1 de 2018, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra
que jovens negros que habitam as regiões mais afastadas nos centros urbanos são as principais vítimas de violências no país.
Refutando epistemologias binárias, opto por compreender a situação
desses jovens por meio do conceito de fronteira, nos termos debatidos por
Mignolo (2003). Para o autor, não há que se falar na dicotomia “centro versus
1. Disponível em: <https://bit.ly/3m65Q29>. Acesso em: 20/07/2019.
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periferia” como eixos irradiadores de poder, ou de passividade/inferioridade,
respectivamente. Em lugar disso, Mignolo explica como há um contínuo deslocamento das estruturas hegemônicas apontando para uma nova compreensão da experiência e do conhecimento a partir das perspectivas subalternas.
Mignolo problematiza a matriz totalitária da epistemologia moderna,
fundada na colonialidade, como estratégia e prática consolidadora de poder,
exploração e subordinação, de onde deriva, aliás, o olhar de inferioridade sobre a construção social do(s) Outro(s), tido como subalterno(s).
É sobretudo neste sentido que o autor rechaça a ideia de periferia
como um lugar situado às margens da geopolítica do conhecimento. E então, a contrapelo, ele propõe o reconhecimento de uma condição cultural
localizada, repleta também de tensões e conflitos, como um dos diversos
territórios enunciativos dos sujeitos.
Assim é que os saberes dos subalternos foram subjugados e desqualificados como inadequados ou insuficientes ou, ainda, violentamente silenciados no curso da história. Um conjunto de saberes, ressalta o autor,

[...] particular, local, regional; um saber diferencial incapaz
de unanimidade e que deve suas forças apenas à aspereza
com a qual é combatido por tudo à sua volta – que é através
do reaparecimento desse saber, ou desses saberes locais
populares, esses saberes desqualificados, que a crítica realiza a sua função. (MIGNOLO, 2003, p. 157)
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O convite feito por Mignolo é, portanto, para pensarmos a partir da
fronteira, o que significa primordialmente romper com

[...] a situação na qual todos [os subalternos] foram colocados, sejam eles judeus, muçulmanos, ameríndios, africanos
ou outros povos do “Terceiro Mundo” como os hispânicos
nos Estados Unidos de hoje. (ibidem, p. 62)

Sob perspectiva semelhante, os jovens brasileiros em situação de subalternidade nos centros urbanos podem ser vistos em sua condição fronteiriça, como aqui proponho debater. Ao constarem como protagonistas –
ora vítimas, ora agressores – nos mapeamentos que apontam um aumento
vertiginoso da criminalidade e da violência nas grandes cidades brasileiras,
é imprescindível examinar o que está por trás desses dados – como já fizeram autores como Dayrell (2005), Dubet (2006), Caldeira (2000) e Sposito
(1993) – para que seja possível elaborar análises que auxiliem no fomento
de políticas públicas destinadas a melhorar essa realidade complexa e caótica enfrentada pela sociedade brasileira.
Na verdade, medo e violência – sentimento e prática difíceis de entender – contribuem para proliferar discursividades e visualidades sobre esses
jovens. “A fala do crime – ou seja, todos os tipos de conversas, comentários,
narrativas, piadas, debates e brincadeiras que têm o crime e o medo como
tema – é contagiante” (CALDEIRA, 2000, p. 11).
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Quando consideramos as formas de representação dos jovens brasileiros
subalternizados pelas vias desse “contágio”, o jornalismo tem um papel crucial.
Menandro et al. (2003) estudaram as representações sociais da adolescência/
juventude em matérias jornalísticas publicadas na revista Veja de 1968 a 1974
e, depois, entre os anos 1996 e 2002. Em ambos os períodos analisados, os autores identificaram nessas representações aspectos relacionados à rebeldia,
dependência e imaturidade. Além de ser imputada à família a responsabilidade
sobre o desenvolvimento dos jovens, as matérias tinham por cerne discutir os
comportamentos de risco, a exclusão e a violência, remetendo, portanto, a um
leque considerável de conteúdos negativos em relação a esses jovens.
O referido trabalho pode ser considerado como representativo do
pensamento social mais difundido no Brasil durante os períodos pesquisados, mesmo com limitações na abrangência do tema em questão, se consideramos que a revista Veja alcança principalmente leitores das classes A e B
de todas as regiões do país, os quais são tidos como “formadores de opinião”.
Olhando especificamente para o segundo período do estudo de Menandro et al. (2003), a vulnerabilidade social dos jovens aparece como consequência de um conjunto de circunstâncias sociais e pessoais vivenciadas
por eles, cuja interpretação poderia ser dada como resultante da falha nas
regras de controle social e familiar. Esses jovens são relacionados a comportamentos que violam as leis vigentes na sociedade, rompendo com elas, por
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meio de furtos, assaltos, assassinatos, agressões seguidas de morte, sendo,
em razão disso, representados como autores e vítimas de violência.
Nesse quadro/quadrado, os autores pontuam que há predominância de
jovens do sexo masculino, o que pode estar relacionado com a naturalização
da violência como atributo deste gênero; jovens de classes empobrecidas
que também vivem mais intensamente a violência policial; e jovens moradores de centros urbanos, onde está concentrada maior população e as desigualdades sociais são mais demarcadas. No entanto, desenquadrando um
pouco essa realidade, Menandro et al. (2003) concordam, também, com outros autores cujas reflexões reafirmam a argumentação: para deixar de desqualificar os jovens, passando a enxergá-los como sujeitos ativos e capazes,
é necessário deixar de vê-los primordialmente como problemas sociais.
Olhando para este quadro/quadrado sob uma outra perspectiva e a partir de um outro lugar epistemológico de enunciação (a Europa), François Dubet (2006) não deixa de ter razão ao apontar a condição complexa e multifacetada da violência nas sociedades contemporâneas:

[...] uma vez que a violência é multifacetada: ela pode ser
individual, coletiva, organizada, imprevisível, instrumental,
“irracional”, ritualizada. Isso sem mencionar as “motivações”
dos atores que podem fazer derivar a violência de todos os
sentimentos, de todos os interesses e da maioria das ideologias. Mesmo se aceitarmos a velha distinção entre violência
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e força, isto é, da violência ilegítima e da violência legítima, o
problema não fica mais simples, e poderemos terminar por
designar como violentas as condutas que os atores sociais
escolhem no momento em que são confrontados com elas
ou com suas representações. (DUBET, 2006, p. 13)

Especificamente no tocante à violência entre os jovens, o autor demonstra a existência de uma abordagem distorcida a respeito da natureza
dessa violência:

Escrever sobre a violência dos jovens, violência mal conhecida e mal mensurada, posto que o mais das vezes é discreta e
ocorre no âmbito da privacidade, é participar diretamente do
próprio fenômeno e do medo que ele engendra mais moderadamente, sem dúvida, do que fazem os jornais, mas de maneira tal que mantém o mesmo fundamento. Nada mostra melhor essa natureza da violência como “representação” do que
o distanciamento entre a violência “real”, aquela que se pode
medir, e a violência sentida, experimentada (ibidem, p. 13).

Interessante como Dubet reconhece o vínculo entre a violência que
atinge a juventude e as formas de sociabilidade patriarcais pautadas por valores como a virilidade, o que, segundo ele, enseja uma “violência autorizada”, mesmo que condenada no plano dos princípios éticos.
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A despeito de sua análise adequada em vários pontos e ainda que ele
reconheça a heterogeneidade social e cultural dos grupos que habitam os
centros urbanos, desde as áreas mais favorecidas até as menos desprovidas
de infraestrutura básica, o grande problema na argumentação do autor, a
meu ver, refere-se à maneira como ele compreende os modos de violência
entre os jovens como formas de violência localizada. Com isso, o autor aborda a temática pela ótica dos quadros/quadrados, já que, para ele, quanto mais
localizada e previsível (ou seja, desde que dentro de um grupo integrado,
comunitário), menos ameaçadora a violência se torna. Por outro lado, para
aqueles que não compartilham das normas dessas culturas, para quem elas
são “estrangeiras”, existe apenas violência e hipocrisia (DUBET, 2006).
Dubet menciona, além disso, o aumento das populações das grandes
cidades como um dos aspectos centrais da ampliação das regiões periféricas
e da ruptura da estrutura “comunitária”. O que ele parece não enxergar nas
entrelinhas dessa “fórmula” é que não se pode explicar a violência entre os
jovens pela vivência que eles têm/tiveram com os aspectos violentos tidos
como característicos da juventude, como se daí resultassem as consequências ou um quadro de “violência geral”, porvir:

Os grandes conjuntos localizados na periferia parecem ser
propícios para essa representação das condutas violentas juvenis. Sabe-se que os grandes conjuntos são caracterizados
por sua heterogeneidade social e cultural (DUBET, 2006, p. 17)
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Em outras palavras, Dubet caminha em direção oposta ao o que Walter
Mignolo condena: uma análise sobre os subalternos, ao invés de uma reflexão
a partir das perspectivas subalternas desses jovens em condição de fronteira.
Não basta salientar à heterogeneidade cultural como justificativa a todas
“as atitudes de desordem, baderna, os desafios, as brigas, a indolência dos
jovens que “giram” pela cidade são muito mais percebidas como violências”
(ibidem, p.18), se isso não vier balizado com a constatação de que, acima de
tudo, a violência é uma prática opressora que, supostamente, a sociedade
“não consegue conter”, culminando, assim, com a atuação do Estado instrumentalizado, ou seja, armado para combatê-la.2

Representações da juventude e da violência
Hall (2016, p. 1) aponta que o conceito de representação veio ocupar
um novo e importante lugar no estudo da cultura. A representação conecta
sentido e linguagem à cultura. O autor apresenta o conceito de representação a partir do senso comum ao ditar que a “representação significa usar a
2. Dubet justifica que a percepção e o medo da violência são muito mais amplos do que a violência
real e que talvez a violência em si não seja maior, quando aquela que era tolerada amplia-se para além
dos limites de cada comunidade, levando “os atores a interpretar tudo como violência, cada um sendo
‘o estrangeiro’. Parece então surgir um movimento “pró-comércio do medo” e, por parte do Estado,
certa militarização dos espaços, o que vem a construir uma ‘prisão a céu aberto’. Isso quer dizer que
não importa se as pessoas sejam livres para ir e vir quando quiserem às ruas, praças, supermercados,
já que elas se sentem cativas e com medo de transitarem nestes e em outros espaços, vivendo aprisionadas em suas próprias casas (2006, p. 18).
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linguagem para dizer algo significativo sobre, ou para representar o mundo,
significativamente, para outras pessoas”, mas, complementa: “representar é
uma parte essencial do processo pelo qual o sentido é produzido e trocado
entre membros de uma cultura”. Ele envolve o uso da linguagem, de signos e
imagens que respondem por ou representam coisas. Entretanto, não deixa
de destacar que se trata de um processo não muito simples:

Representar algo é descrevê-lo ou retratá-lo, trazê-lo à
mente por descrição ou retrato ou imaginação: fazer uma
relação com algo que tínhamos em nossas mentes ou sentidos previamente [...] significa simbolizar, responder por, ser
uma amostra de [...] ela é o elo entre conceitos e linguagens
que nos permite referir ao mundo “real” dos objetos, pessoas ou eventos, assim como ao mundo imaginário de objetos,
pessoas e eventos fictícios. (HALL, 2016, p. 2)

Ao olhar a forma pela qual os jovens e a violência são representados
quando em conjunto, forma-se comumente uma imagem, pré-fabricada, que
elege pretensamente os “jovens violentos das cidades”. Isso encerra e convalida uma violência própria, tão brutal quanto qualquer forma de violência
real. Neste caso, ela está no bojo do que Pierre Bourdieu (1973; 1989) define
como violência simbólica – uma espécie de violência “suave e quase sempre
invisível”, mas que se faz (oni)presente como estratégia poderosa de controle.
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Diferente da violência “real”, a simbólica serve para criar (e, daí em
diante, fazer com que se aceitem como consensuais) as imagens, atitudes ou
ideologias pacificadoras e homogêneas sobre segmentos, setores, situações
e/ou episódios os mais diversos no tecido social, de modo a impor ou justificar um modus operandi – de reificação e dominação.
Muitos jovens, os jovens pobres – aqueles deslocados no todo ou em
parte dos “centros de poder” (BHABHA, 1998), os desvalidos em sua labuta
diária (DAYRELL, 2005), ou tão só “os da periferia”, “vão tomando consciência de si como pobres e como negros, elementos integrantes da identidade de
cada um” (ibidem, p. 120). E transitam entre espaços, entre “quadrados”, territórios, pelas ruas, reivindicando, ainda conforme Dayrell, “como pobres, a
sua condição de humanos, com valores, visão de mundo própria. E desse lugar
denunciam as privações que teimam em desumanizá-los” (ibidem, p. 130).
As estatísticas e os fatos noticiados a respeito da participação de jovens na violência, nos homicídios, no tráfico de drogas não são refutados.
No entanto, é contestada a estigmatização, a fabricação de uma imagem
social a respeito dos jovens pobres que está quase sempre enquadrada em
uma moldura de violência e de marginalidade. Ainda pior, é retirado desses jovens, pelo simples fato de terem nascido e de viverem “na periferia”,
a possibilidade de tornarem-se protagonistas e produtores autônomos de
seu caminho, independentemente de transitarem em diversos espaços so-
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ciais e culturais, em territórios vários e/ou em quadrados múltiplos, afetando e afetando-se mutuamente.
Há narrativas esvaziadas, difundidas a todo momento e que não apenas
elaboram preconceitos e eliminam conflitos e ambiguidades, como também

[...] impõem separações, constroem muros, delineiam e encerram espaços, estabelecem distâncias, segregam, diferenciam, impõem proibições, multiplicam regras de exclusão e
de evitação, e restringem movimentos. Em resumo, elas simplificam e encerram o mundo. (CALDEIRA, 2000, p. 28)

Aceitar como prevalecentes ou – ainda mais triste – autênticas e reais,
estas imagens que “constroem muros e encerram o mundo” significaria, no
caso da violência que estou aqui a examinar, no mínimo reproduzir um falso
consenso (MATUTINO, 2019). Não porque nas localidades mais afastadas
das cidades tenham desaparecido os problemas infraestruturais e socioculturais – que continuam inúmeros – ou porque o crime organizado, o tráfico
de drogas e a corrupção do sistema policial não atinjam os jovens que vivem
nessas zonas de tensão (SPOSITO, 1993), mas, em larga medida, porque esta
é uma fala da violência, uma “fala do crime” simplista, cristalizada e espetacular, que considera certos grupos como ameaçadores, separando de forma
binária os indivíduos em pessoas de bem e pessoas do mal.
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Território é um espaço de segurança, de estabilidade e organização
(GUATTARI & ROLNIK, 1998). Desterritorializar é, opostamente, uma ação
de instabilidade, de rompimento, de fragmentação para buscar reconhecer
novos olhares, sentimentos, ideias, formas de ver e viver o mundo para além
das maneiras impostas pelas esferas hegemônicas. A territorialização e a desterritorialização são processos paralelos e se apresentam como fundamentais
para compreender as práticas humanas. Essa desterritorialização é uma noção
central na obra de Gilles Deleuze e Felix Guattari (1995-1997; 1993; 1976).
Assim, territorializar e desterritorializar são complementos dialéticos
fundamentais para que o sujeito se crie e que ele possa então se recriar por
meio daquilo que o afeta, das formas como ele olha e atua e para onde ele
amplia sua visão e seu fazer.

O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação
fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente,
toda uma série de comportamentos, de investimentos, nos
tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos. (GUATTARI & ROLNIK, 1998, p. 323)

Quando o horizonte pode ser expandido, novos caminhos são possíveis, assim como novas compreensões, pois novas acomodações do olhar
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são necessárias para que se enxerguem outros elementos, outros espaços e
se componham novos focos e novos territórios.
É dessa forma que os pesquisadores da Cultura Visual pensam as novas
configurações do olhar, a exemplo de Raimundo Martins e Irene Tourinho:

Ao desterritorializar, prepara-se o olhar para onde os olhos
miravam mas não viam, passamos a abrir caminhos onde antes não haviam. Os fenômenos sociais desterritorializados
alcançam múltiplas instâncias da compreensão e manifestação de costumes de uma realidade criando assim uma outra
territorialização. Os pesquisadores da cultura visual partem
da possibilidade de construirmos um outro tipo de olhar,
para rompermos com a visão tácita, ou seja, o olhar automático que reconhece, localiza e se acomoda ao que vemos e
como vemos. (MARTINS & TOURINHO, 2011, p. 61)

É preciso, portanto, ater-se ao movimento vertiginoso das ruas e aos
compassos curiosos com inúmeras bifurcações que convidam a embrenhar-se nelas e explorá-las, para questionar os consensos pré-fabricados nas esquinas de uma vida urbana com suas vias de mão única e meias verdades –
que exorbitam e, no mínimo, desconcertam.
Dessa forma, os processos de (des)territorialização que se fazem nas
conexões entre fluxos heterogêneos e dos quais qualquer objeto e seus con-
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tornos são apenas uma resultante parcial que transborda por todos os lados
(OLIVEIRA & PARAÍSO, 2012, p. 164), conectam a diversidade, originando
bordas fluidas com a possibilidade de intersecções e interlocuções.
Em meio aos frágeis e brutais episódios criados pela acumulação urbana, em que facilmente se atribui legitimidade aos que corroboram ou estão de fato nos centros do poder, a violência praticada por e contra jovens
não só evidencia um desrespeito generalizado por direitos e vidas, como
também deslegitima a cidadania.
No entanto, estes jovens, errantes, nos dizeres de Mesquita (2008, p.
12), conseguem resistir, inclusive, “à hostilidade e à aridez do sistema que
os envolve, mas nem sempre os absorve. Resistem não somente ‘a pesar’,
mas também ‘por causa’ dessa aridez” (NUNES, 2013, p. 32-33). Eles não
se tornam heróis nem pseudomártires, mas criam, finalmente, sua própria
errância. Vivem a experiência urbana e desmentem, tanto quanto possível,
que estão dispostos a permanecer como a maioria “dos de fora” os prefere
manter: em “lugares de bandido”, nas “falas do crime”.
A radicalidade do outro, dos “estrangeiros” urbanos, se torna explícita quando eles inventam e reinventam várias táticas e astúcias para viver o
cotidiano da cidade, quando eles também dobram, redobram e desdobram
percursos e territórios, não negligenciando a necessidade das pausas e dos
desvios... É assim, nessas mesmas circunstâncias, que adquire ainda maior
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relevância a valorização da alteridade urbana de todo o outro, de cada “estrangeiro”. Afinal, se os quadrados são fundamentais em seu existir, também
o são suas permeabilidades, movimentações e intersecções.

Arte como divisão de espaços
As contradições sociais revelam, por parte daqueles que estão fora dos
sistemas hegemônicos de poder – mesmo sendo parte fundamental dele –,
sentimentos específicos, maneiras próprias de denunciar que uma determinada experiência seja reconhecida, assim como sua própria condição social
e humana. Essa ação frequentemente se aproxima da função política da arte,
como modo de expressão de algumas experiências invisíveis.
No campo da Cultura Visual, Hernández (2007) e Martins (2008) defendem a constituição de um lugar de investigação dos aspectos da visualidade a
partir não apenas de questões sobre o que se vê, mas também focada nos sujeitos que veem e nas formas como os significados são socialmente construídos.
Também Mirzoeff (2016) compreende o interesse da cultura visual nos
acontecimentos visuais deflagrados a partir das experiências daqueles que
interagem com as imagens, constituindo-se em estratégia para compreender
a vida contemporânea, em que o visual ocupa um lugar desafiante de interação e definição social. Afinal de contas,
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Nesse território do olhar, a cultura visual, tal como eu a
construo e assumo, reconhece essas maneiras de ver [cristalizadas], mas mostra sua incompletude. Propõe e sugere
que esses olhares disciplinados deixam de lado – porque
não o questionam ao fazê-lo emergir – o efeito que o visto
tem em quem vê. (HERNÁNDEZ, 2011, p. 35)

Expor sob a forma artística os antagonismos sociais é, neste sentido,
uma atitude estética e política que pressupõe a deslocalização do olhar de
que fala Hernández. Um bom exemplo é a obra cinematográfica The Square,
do realizador sueco Ruben Östlund. No filme, o diretor parte do mundo das
artes para falar das pequenas e grandes hipocrisias que marcam nossas dinâmicas afetivas e políticas.
Entre os vários fios condutores da trama, o filme parte de um assalto
ao curador de um museu de arte em Estocolmo, uma instituição reconhecida
como repositório de valores, bom gosto e civilidade. Ao se deparar com “o
outro”, o curador se sente tão desconfortável que se vê próximo da “borda
selvagem” e nada silenciosa do quadrado social em que está inserido, simetricamente perfeito, que reflete a igualdade apenas de quem o habita. Esse
outro, esse “estrangeiro” com quem se defronta o curador no filme, vem de
uma comunidade diferente da sua, com formas de sociabilidade e visualidades também distintas. Trata-se de um outro “quadrado”, podemos assim compreender, com normas, permissões e proibições claras e objetivas.
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Figura 1

Uma das cenas do filme The Square (2017), de Ruben Östlund
Fonte: <https://bit.ly/2W8K95t>.

Na transição entre quadrados e na visão do quadro/quadrado maior, em
que as representações se desenvolvem sem o olhar de cada realidade – e
os quadrados se permeiam, sobrepõem e intersectam – a violência e o medo
pressentidos, percebidos e sentidos tomam formas e transformam-se em
atos adequados, ou não, precoces e/ou tardios demais.
É assim que muitas ações e reações no filme acontecem frente ao olhar
padrão, cotidiano e formatado, a exemplo do que também acontece no tocante aos jovens negros em territórios vistos como periféricos, que têm a sua
imagem em larga medida construída pelos “formadores de opinião”. Entretanto, tanto em The Square quanto no cenário da juventude brasileira, ao olhar
além do provável, é possível (ver)i(ficar) nos quadrados múltiplos e permeados
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a construção de vida, de realidade desses jovens, assim como suas produções
de resistência ou, nos termos de Mirzoeff (2016), “contravisualidades”.
“Contravisualidade”, como pontua o autor, é uma forma de emancipação, da ação de uma inteligência que obedece apenas a si mesma. Para ele,
esse tipo de resposta é entendido pelas classes trabalhadoras e subalternas
como uma forma primeira de autonomia e independência, como um meio de
superar as funções atribuídas a um ser.

Figura 2

Intervenção artística promovida pelo grupo “Juventude Marcada para Viver”,
no Largo da Carioca, Centro do Rio de Janeiro, em 03/12/2013
Foto: Ricardo Moraes, da Reuters, reproduzida pelo Portal G1.
Fonte: <https://glo.bo/2SiRb6q>.
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Para Mirzoeff (2016), essa habilidade de diferenciar significado no
meio e na mensagem é o que gera o conceito de “autoridade da visualidade”.
A visualidade separa os grupos classificados como subalternos como forma
de organização social e segrega aqueles que são visualizados dessa forma,
para impedir que estes ganhem coesão como sujeitos políticos, como trabalhadores, povo ou nação (descolonizada). Finalmente, faz aparecer esta
classificação separada e, portanto, estética.
É essa visualidade que é confrontada pela contravisualidade. A contravisualidade do direito a olhar tem técnicas próprias e, de modo geral, combate
as classificações da visualidade que foram (são) feitas por meio da educação:

O direito a olhar é, então, a reivindicação por um direito ao real.
É o limite da visualidade, o lugar onde tais códigos de separação, de construção de quadrados, encontram uma gramática
da não-violência (significando uma recusa à segregação), como
forma coletiva. Confrontados com esta dupla necessidade de
apreender e contrariar um real que existe, mas não deveria, e
um que deveria existir, mas ainda está em devir, a contravisualidade tem criado uma variedade de formatos realistas estruturados em torno destas tensões. (MIRZOEFF, 2016, p. 749)

Os contornos, os quadrados, mais ou menos estruturados e/ou fluidos,
definitivos ou provisórios, podem ser também táticas de resistência e contravisualidade, armas para sobreviver, estratégias de proteção.
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Este também parece ser o posicionamento do pesquisador e artista
visual Paul Cezanne Souza Cardoso de Morais, que defendeu recentemente o doutorado na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de
Goiás (FAV/UFG), com a tese Visões da caixa de Pandora: fricções entre artista, instituição e público. Seu trabalho faz referência à prevalência de uma
sensação contínua de risco no espaço expositivo que tange à natureza das
experiências visuais.
No item 3.3. (A Ilha de Calibán) da referida tese3, que relata uma intervenção artística do Grupo EmpreZa4 em um simpósio de psicanálise, pode-se
perceber o desconforto entre os artistas e o público formado por intelectuais,
diante das ações de corpo, movimento e emoção provocativas causadas pelas
3. Explica o autor: “Caliban foi um selvagem. Habitava com liberdade sua ilha esquecida. Até a chegada
do civilizado, que o creditava desaparecido, náufrago, era seu próprio rei. Próspero e sua filha tentaram
educar Caliban, ao passo que lhe revelavam os conhecimentos vitais daquele lugar. Apesar de selvagem,
foi tratado com civilidade até que fosse tomado pelo desejo de violar a jovem. Ante sua selvageria, foi escravizado pelo civilizado. O desejo lhe custou a liberdade. Foi chamado de aborto da natureza. A língua
aprendida lhe servia para praguejar. Lembrava o colonizador dos infortúnios impostos por sua presença. O civilizado não deu cabo do monstro, pois lhe era útil. Servia-lhe a lenha, a água doce, a comida. Para
além da dominação, era mesmo uma relação de dependência do civilizado com o selvagem” (2018, p. 172).
4. “Fundado em 2001, inicialmente como grupo de estudo e pesquisa em performance arte, o Grupo
EmpreZa (GE) possui hoje um vasto repertório de ações performáticas, happenings e produções audiovisuais e fotográficas. Vários artistas já passaram pela formação do GE, que atualmente é formado pelos
membros-integrantes, Aishá Kanda, Babidu, Helô Sanvoy, João Angelini, Marcela Campos, Paul Setubal,
Paulo Veiga Jordão, Rava e Thiago Lemos - ainda operando o interesse pelas invenções e expansões do
corpo, que se mantêm com significativa reverberação nas pesquisas do grupo, atuante há mais de treze
anos a partir do Centro-Oeste do Brasil, com integrantes espalhados, em sua maioria, pelo estado de
Goiás e no Distrito Federal.” Disponível em: <grupoempreza.com/about-1>. Acesso em: 20/07/2019.
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experiências estéticas da performance artística do Grupo diante do conforto
às palavras, ao ofício dos palestrantes, revelando os modos de relações entre o
público e a experiência estética.
Os participantes do simpósio, exatamente esse grupo que trabalha
com as dores da “alma” dos outros, “estrangeiros” a si, sentem-se afetados,
até violentados, quando seu quadrado é permeado, tensionado pelo outro,
pela dor exposta do outro, em corpos vivos e pulsantes desses “estrangeiros” que de acordo com sua visão, fazem arte a partir de outro quadrado, de
onde deveriam ser vistos apenas. A contravisualidade da intervenção traz o
real, exposto por meio da arte, como reação e resistência às funções/lugares estanques atribuídos àqueles que estão fora do quadro/quadrado padronizado, esperado, “pré-visualizado”.
No exemplo dessas obras, é possível sentir expostos o incômodo, o
distanciamento social, a arte da discórdia, quebrando limites impostos por
uma sociedade que se concebe ideal, mas profundamente excludente. Reprime, censura e tenta afastar-se emocional e institucionalmente de um
outro mundo, mais cruel, mais sofredor, mais real, como a vida dos jovens
que vivem em territórios subalternos, fora do enquadramento social imposto
pelos sistemas de poder vigente.
Da mesma forma, também percebe-se o desconforto entre aqueles que
vivem dentro de um quadrado social que se guarda, se protege e se perpetua, diante das ações de corpo, movimento e emoção provocativas causadas
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Figura 3

Grupo EmpreZa, Simpósio Calibán de Psicanálise,
Museu de Arte do Rio (MAR), 2014
Fonte: Foto de Thales Leite. Reproduzida de Morais (2018, p. 171).
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pelas experiências estéticas das juventudes da periferia que vivem fora do
quadrado elaborado pelas “autoridades”, os “formadores de opinião”.
Paul Cezanne critica os conjuntos normativos hegemônicos do sistema
da arte, bem como os regimes vigentes na sociedade contemporânea, assim
como Östlund faz no filme The Square.
Para problematizar as imagens produzidas sobre as juventudes no que
considero aqui em “condição de fronteira”, partindo daquelas que se encontram fora do quadrado social considerado por Östlund e Paul Setubal – e não de
estatísticas ou reportagens dos meios de comunicação sobre os subalternos –,
é importante dialogar com os vieses propostos pela Cultura Visual ao abordar
as experiências desses jovens como práticas culturais. Ao redirecionar o olhar
para além dos territórios pré-concebidos, deslocando-o para o cotidiano, para
o conjunto de artefatos socioculturais presentes nas vidas destes jovens, com
os quais eles interagem no seu dia a dia e os quais produzem como formas de
participação e resistência, é possível reconhecer os múltiplos modos de olhar
para as imagens produzidas pelas juventudes das cidades, que se encontram
culturalmente localizadas em seus diversos territórios enunciativos.
Diferentemente do protagonista no filme de Ruben Östlund e do público do Grupo EmpreZa, é preciso correr riscos, explorar paisagens, escolher
caminhos, abandonar outros, alongar trajetos, fazer atalhos, traçar rotas, tomar rumos, propor cruzamentos, enfrentar bifurcações, adentrar nas áreas
de risco, em “espaços periféricos”, “marginais” e, assim, examinar o conceito
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de juventude descritos em cenários preconcebidos como os “da bandidagem”, “do crime”, “da violência”, à luz da contraprodução de subjetividades.
Os conjuntos normativos hegemônicos do sistema da arte, bem como
os regimes vigentes na sociedade contemporânea afastam outras formas
de expressão artística. Essa “outra arte” se define como inquietação artística pondo em evidência crítica a ação excludente em como ser correto, íntegro e ético sem se envolver com as pessoas fora do quadrado, do vazio da
sociedade, da construção humana. Ela é uma severa crítica a arte contemporânea e “o lugar daquilo que é um saber sobre o inconsciente, uma prática
sobre o delírio, uma prática sobre o bem-estar das pessoas, uma prática sobre os desajustes, as crises, os borderlines” (MORAIS, 2018, p. 177). Também
dá a impressão de que esse vazio é conceitual, forjado à custa da falta de
recursos e da fragilidade institucional. Os elementos perturbadores mostram, afinal, a nossa natureza selvagem diante de uma sociedade perfeita e
o eterno embate entre civilização e barbárie.

Considerações finais
A arte “fora do quadro/quadrado”, que também pode ser entendida
como arte desterritorializada, é desafiadora e, a exemplo da performance do
Grupo EmpreZa, o público é posto num divã com todo seu medo social, relações afetivas, comunicativas, numa sociedade viral do espetáculo.
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Para além de ver a arte na sociedade contemporânea em seus aspectos
mais padronizados, protegidos e imaculados, torna-se importante levar em
consideração que a arte é uma manifestação sem o controle da consciência,
pertencente à esfera das sensações e das emoções.
Trata-se de um quadro/quadrado estético-social que só se percebe frágil e hipócrita quando colocado em perigo, em desconforto. Esse pode ser
um caminho da arte, o caminho para que os territórios, quadrados, sejam elaborados como formas de resistência, de construção de subjetividades, mas
também possam se “desterritorializar”, ampliar visões e permear quadrados
como forma de ver o outro, o “estrangeiro”.
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Fetichismo Estético da Violência:
entre arte e games
Bruno de Abreu Mendonça

Diferentes emoções
No início do ano de 2019 desenvolvi um curto texto em que apresentei
relações entre duas obras de caráter diverso: a performance Ilha de Caliban,
realizada pelo Grupo EmpreZa em 2014 e; o filme de Ruben Östlund, The Square1, lançado em 2017. Embora atuem em níveis e propostas diferentes, ambas
as obras foram analisadas sob o espectro da construção da violência dentro de
uma narrativa, isto é, como o choque – ou o impacto visual – foi empregado em
cada uma delas e para qual fim. Para tal, foquei em um pequeno recorte do filme e na descrição apresentada por Morais (2018) em sua tese em que, em um
dos capítulos, traz a experiência de executar a performance citada.
1. The Square. Direção: Ruben Östlund. Produção: Erik Hemmendorff, Philippe Bober. Intérpretes: Claes
Bang, Elisabeth Moss e outros. Roteiro: Ruben Östlund. (151 min). TriArt Film, 2017.
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A performance se baseou na personagem Caliban, fruto da obra A Tempestade2, de William Shakespeare, e foi capaz de transformar um ambiente originalmente sereno, sério e polido em um pandemônio animalesco, como descrito
por muitos que presenciaram o momento. Executada durante uma conferência
da área da psicanálise no Rio de Janeiro, a performance Ilha de Caliban propôs
gerar uma discussão direta com o campo-tema do evento e, ainda, por meio da
ação de caráter estético, promover uma reação em seus observadores – ou,
como comenta Didi-Huberman (2016), “expor uma emoção”.

Alguns colegas na mesa pararam de falar e acompanhavam a
cena. Bem na minha frente, uma daquelas pessoas que julgara
estranhas, levanta-se e começa a se despir. Era uma mulher jovem. Bonita. De peito nu, pega uma lâmina que guardava junto
à calcinha e começa se cortar. Tive ímpetos de intervir. Mas entendendo ser uma performance, portanto um ato deliberado
daquele grupo, me contive. Ela sangra nas mãos e espalha seu
sangue pelo rosto. Percebo que em cantos diferentes do auditório, outros fazem o mesmo. Estou estarrecido. À medida em
que mais se cortam, mais sangue e mais seus corpos vão se pintando de ‘vermelho’ (CALMON apud MORAIS, 2018, p.175).

Na breve descrição dada por Calmon, percebe-se o impacto da ação sobre ele, pego de surpresa no momento performático. Embora afirme que teve
2. SHAKESPEARE, William. A Tempestade. Porto Alegre: L&PM, 2015.
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“ímpetos de intervir”, compreendeu tratar-se de uma performance. A mesma
“não-ação” parece ocorrer com outros observadores, como Calmon descreve: “Chocado, via o sangue pingando no chão. Ninguém interveio. A conferência prosseguiu até o final.” (CALMON apud MORAIS, 2018, p.182). Afinal,
o que impediu Calmon e outros ali presentes de intervir? Foi a percepção do
acontecimento como uma ação artística ou, usando as palavras do próprio, o
fato de estarem “chocados” com a performance?

Figura 1

Integrantes do Grupo EmpreZa durante a performance Ilha de Caliban, por
ocasião do Simpósio Caliban de Psicanálise, em 2014.
Fonte: Foto de Thales Leite. Reproduzida de Morais (2018, p. 175)

Rancière (2005) aponta que as próprias imagens, enquanto acontecimentos sensíveis, geram “aberturas” dentro das experiências, criando também
“novos possíveis”. Este acontecimento que desloca o sujeito de uma posição
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de “degustação” passível sobre o que vê pode provocar reações diversas: identificação, distanciamento, aproximação ou repulsa. Essa reação (não-ação, ou
não-reação) passa a depender, então, das formas como cada indivíduo atua
quando enfrenta situações em que as certezas ficam em desequilíbrio.
Não querendo entrar no mérito da discussão sobre “os limites da arte” e
relembrando a performance de Marina Abramović3 realizada em 1974 – na qual
a artista se expôs totalmente aos ímpetos dos visitantes da galeria e ficando,
inclusive, frente a uma arma carregada – questiono-me sobre a crença da “pureza” da “não-ação” motivada pela consciência de tratar-se de um ato artístico.
A paralisia diante do que se vê aproxima-se do que Didi-Huberman (2016)
discute sobre que o fenômeno da emoção. No caso da performance Ilha de Cáliban, o choque gerado pela visualização do ato violento e da automutilação.
Segundo o autor, a “não-ação” está “ligado ao páthos, quer dizer, à ‘paixão’, à
passividade, ou à impossibilidade de agir” (p. 21). Em um esquema de duplo-vetor entre aversão (desprezo ou aversão pelo sofrimento do outro) e admiração
(afinal, trata-se de uma ação artística), ocorre a negação a intervir. Assim o observador se cala: se delicia e se impede, numa tentativa de se compreensão e
tradução em meio ao caos. Como exprime Morais (2018) ao citar Pedrosa4:

A forma segundo Pedrosa (2015, p. 299) “é, pois, uma surpresa. O poder sugestivo de toda forma artística vem desse
3. Vídeo comentado sobre a performance: < https://bit.ly/35n562G >.
4. PEDROSA, Mário. Arte ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
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impacto de surpresa e dessa luta, desse afã profundo para
estruturar-se” e proporcionar outras possibilidades de realidades. Se for uma surpresa, pode perturbar, comover, tocar,
ser insidiosa ou chocante, uma embriaguez ou atordoamento, um escorregão, uma topada, “uma impressão de mergulho ou ascensão; de avanço ou recuo, pode ser contínua ou
descontínua”. (PEDROSA apud MORAIS, 2018, p.180)

Na performance do grupo EmpreZa nota-se a motivação do uso da violência, do choque visual, como característica integrante da poética da obra.
Ela é necessária para que se alcance a potência programada. Como a personagem “animalesca” e “bestial” da obra de Shakespeare, A Ilha de Caliban
incomoda, (inter)fere o culto, perturba o ambiente politizado e regido pela
ordem e controle civilizatório em que foi inserida. Para sua execução, o grupo parece propor um rompimento do imaginário pós-panóptico de Mirzoeff
(2016), eliminando as barreiras que separam o “povo” (os participantes do
congresso) e os “insurgentes” (os artistas que executam a performance), “infectando” todos os observadores com uma dose do primitivo, um sentimento
considerado emotivo e contrário ao civilizado/ racional.

Isso pode ser chamado de imaginário pós-panóptico porque
só tem a intenção de controlar, ao invés de reformar, através da separação do ‘povo’ dos ‘insurgentes’, quase como
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colocando em quarentena os primeiros para prevenir que
sejam infectados pelos segundos. (MIRZOEFF, 2016, p.760)

Os artistas que executaram a performance tinham o objetivo de impactar,
revirar ou, literalmente, eviscerar a realidade daquele evento. Naquele contexto,
o choque inicial pareceu querer reforçar e abordar elementos pertinentes àquele
ambiente de discussão, mesmo que de forma ferina e crua. Como aponta Lygia
Eluf, “A arte tem esse poder transformador de provocar, até de forma agressiva,
de tirar o espectador da zona de conforto” (ELUF apud CARNEIRO, 2017).
Para se continuar a pensar o uso do choque visual nas ações artísticas
e nos artefatos culturais, a seguir discuto sobre o filme The Square, comentado inicialmente e utilizado aqui como uma oposição às percepções sobre a
performance do grupo EmpreZa, de forma a traçar uma linha de raciocínio
pertinente com a discussão que apresento.
A narrativa fílmica se desenrola em torno da oportunidade de exposição
de uma obra de arte, ficcional e homônima, por um museu de arte contemporânea sueco de considerável renome. Em determinado momento da narrativa
ocorre uma discussão – uma reunião criativa – entre alguns personagens que
representam o staff da instituição e, nela, são lançados argumentos sobre a falta de apelo da arte contemporânea junto ao público e investidores. O intento
de todos é tornar a arte – em especial, a exposição prestes a ser inaugurada –
algo atrativo e, estrategicamente, suprir as necessidades financeiras do museu.
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Neste momento, a personagem que representa o diretor do referido museu
se abstém da discussão e acata de forma completamente desatenta a decisão
tomada pelos demais integrantes da reunião, cuja consequência culmina em
uma tragédia publicitária para o museu.
Com a intenção de gerar interesse espontâneo do público com a obra,
os publicitários contratados pelo museu criam um vídeo chocante e claramente contestável dentro da narrativa, para que fosse usado como material de divulgação da exposição. Nele, uma criança representa um morador
de rua que, após alguns instantes de contato com a obra, explode sem qualquer explicação. A divulgação do vídeo, embora tenha se transformado em
um viral na internet, arruína a ideia de publicidade positiva inicialmente
pretendida, levando à demissão do diretor da instituição e uma desestruturação da imagem do museu perante a sociedade.

Figura 2

Frames que mostram a explosão da criança em The Square, onde é possível ver
detalhes – como pedaços dessa criança sendo lançados pela explosão, algo
que potencializa a violência da cena.
Fonte: Captura de tela do filme The Square, de Ruben Östlund, 2017.
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Usando esses exemplos como ponte para refletir sobre o conceito de
“impacto” presente tanto no vídeo criado pelos publicitários do museu no
filme The Square quanto na performance A Ilha de Cáliban do grupo EmpreZa,
pode-se dizer que ambas propostas atuam com a ideia do “choque” visual,
do incômodo e da inquietação. Porém, a pertinência e a exploração da violência contextualizada na performance artística não está presente no vídeo
ficcional do filme de Östlund. No último, a obra que dá nome ao filme assume
o papel contraditório de mero apetrecho publicitário, aquém da poética original imaginada: se torna refém de uma polêmica que nada colabora para a
sua formatação e compreensão, apagando sua importância e possibilidades
de interpretações positivamente contextualizadas.
A performance realizada pelo grupo EmpreZa foi intencionalmente
mordaz e usou o choque visual de forma contextualizada e em direção oposta ao vídeo publicitário apresentado no filme, em que a violência é esvaziada de sentido. Mas, ainda assim, é possível apontar um fio síncrono entre
ambas: existe, como parte da intenção de cada obra, chocar o observador
e atraí-lo por meio desse choque, mesmo que ocorram fenômenos emocionais distintos em cada experiência. Lanço então o questionamento: mas isso
é uma particularidade da arte e de suas manifestações?
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Violência in-game
Dentre as mídias contemporâneas interativas, uma se destaca por seu
papel como expositor de violência: os games, como são chamados os jogos
eletrônicos mundo afora. Desde seus primeiros passos, em meados da década de 1940, a ideia de jogos representarem conflitos já era utilizada. O
primeiro game da história tratava de uma simulação de uma batalha aérea
(MENDONÇA, 2014, p.8 apud COHEN5, s/d, s.p.), cuja representação do
combate era apresentada de forma rudimentar limitada pela tecnologia disponível na época. Mas porque o ímpeto inicial foi criar um jogo de “guerra”?
O gênero de ação, o primeiro dos gêneros a ser categorizado e “definido por games de movimentação rápida in-game, que exigem do jogador
reflexos, precisão e agilidade em resolução de problemas.” (MENDONÇA,
ibidem, p.27) possuem simplicidade em sua construção, sem a necessidade
da elaboração de um enredo ou mecânicas complexas: o jogo deve ser rápido e intenso, como o próprio nome sugere.
Como se trata de um gênero que exige reflexos e precisão, algo muito
próximo a noções instintivas de sobrevivência e luta, acaba havendo a uma
aproximação natural entre jogos e conteúdos violentos. Ainda, pela própria
noção de competição – um dos paradigmas fundamentais dos games (MENDONÇA, ibidem, p.9) – a ideia de retratar situações de guerra, combates e
5. COHEN, D. S. Cathode-ray Tube Amusement Device – The First Eletronic Game. S/d. Disponível em:
<https://bit.ly/3m5t6xg>. Acesso em 14 de novembro de 2012.
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afins torna-se um traço comum desses produtos desde suas origens. Essas
características se potencializam com o passar dos anos e, creio eu, refletem
diretamente a escalada da violência social.
Com a evolução das tecnologias e, consequentemente, o aumento da
capacidade e qualidade de apresentação gráfica bem como maior velocidade de processamento visual, a representação da violência virtualizada6
nos games tornou-se cada vez mais próxima do fotorrealismo. Entretanto,
por tratar-se de um processo, nada ocorreu de forma instantânea e imediata. É importante considerar que a concepção de “representação violenta”
se modificou com o passar dos anos e, o que era considerado chocante no
início da trajetória da indústria de games, hoje é visto como visualmente
simplista ou mesmo ingênuo, inclusive pelo fato de muitos desses jogos se
prenderem ao “perigo da estética”, como alerta Barr:

Então, tenham cuidado com a estética, meus amigos - ela
com certeza não é uma espécie de skin cobrindo o “jogo
real”, e na verdade ela pode dominar completamente o seu
processo sem que você perceba. (BARR, 2017)

Barr (ibidem) adverte sobre o cuidado a ser tomado diante do mesmo
“perigo” ou “erro” cometido pelos publicitários do filme The Square: o uso es6. Segundo Pierre Lévy (1996) 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” (p. 7)

Coleção Desenrêdos, volume 12, 2020

Fetichismo Estético da Violência: entre arte e games | Bruno de Abreu Mendonça

54

Ir para Sumário

Fetichismo Estético da Violência: entre arte e games | Bruno de Abreu Mendonça

55
vaziado de um elemento estético mediante a poética ou o conceito de uma
obra. Muitos dos jogos eletrônicos, mesmo com o passar dos anos e grandes
mudanças de público e vivências em relação à representação da violência,
ainda fazem uso desse elemento sem se preocupar com a motivação: ela
se torna um apetrecho publicitário, um “extra” para atrair a atenção do
consumidor “sedento por sangue”. Para ilustrar essa discussão, cito três expoentes sobre violência in-game: Mortal Kombat (1992), Doom (1993) e Carmaggedon (1997), séries consideradas “clássicas” que trabalham essencialmente com a representação da violência e, por conseguinte, da admiração e
busca desse elemento por parte dos consumidores de games.
Mortal Kombat, série iniciada em 1992, trata-se de um jogo de luta
onde duas personagens – um controlado por um jogador e, o outro, pela inteligência artificial (IA) do game ou por outro jogador – travam um combate
com o objetivo de vencerem uma espécie de torneio ficcional. No entanto,
o game declara diretamente que este não é um simples jogo de luta, mas sim
uma representação de um embate onde haverá apenas um sobrevivente –
um “combate mortal”. Desde seu lançamento, a série trás como chamariz a
apresentação da violência extrema. Suas propostas publicitárias enfatizam
a exposição de sangue e finalizações mortais (dentro do jogo, denominados
de Fatalities – fatalidades). O mais importante, naquele momento e para os
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produtores e distribuidores de Mortal Kombat não era a qualidade técnica
do jogo, mas sim o “sensacional banho de sangue” ao qual o jogador estaria
exposto, algo jamais visto anteriormente.

Figura 3

Cartazes publicitários de Mortal Kombat (1992, à esquerda) e Street Fighter 2 Turbo (1994, à
direita): o primeiro foca na violência, “tão real que machuca!”, enquanto o segundo preocupa-se em mostrar a velocidade do game com a frase “você tem de ser rápido para durar”
Fonte: À esquerda, IMDb. Disponível em: <https://imdb.to/3igqGcC>.
À direita: Pinterest. Disponível em: <https://bit.ly/35gAIqK>
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O uso da violência como fator de demanda e desejo por parte dos usuários fica mais claro ao observarmos Street Fighter 2 (1991), game contemporâneo que partilha do mesmo modo de jogo – luta, como define Mendonça
(2014, p. 34) – que traz como foco os princípios clássicos dos jogos do gênero de açãopor meio de sua jogabilidade.
Ambos os jogos tratam de embates entre duas personagens, mas seus
focos são diferentes: enquanto Mortal Kombat necessita da violência para
ser atrativo (sua jogabilidade era “enrijecida”, os gráficos abaixo da média
e constantes slowdowns, como mostram reviews7 da época) enquanto Street
Fighter 2, não. Sem o apelo da exposição à violência, Mortal Kombat poderia
ter sido, facilmente, considerado um game mediano ou abaixo da média para
a época mas, devido ao fascínio trazido pela espetacularização da violência
que apresentava, se tornou um dos games mais vendidos daquele período.
Cronologicamente pouco à frente de Mortal Kombat, Doom (1993) hoje
é considerado como um dos mais influentes games do gênero ação e do modo
tiro (RESEIGH-LINCOLN, 2018), caracterizado por sua velocidade, intensidade e violência gráfica muito elevada. Em Doom, o jogador assume o papel
de um marine (um fuzileiro americano) de um momento futuro não-declarado que acaba se envolvendo numa invasão de demônios em uma base de
7. É possível notar claramente estes dados pelos diversos reviews feitos para diferentes versões do
game realizados por algumas das mais importantes fontes críticas especializadas da época. Mesmo
obtendo pontuações gerais altas, as criticas sobre estes elementos são pontos comuns. Fonte: <https://www.mobygames.com/game/mortal-kombat>. Acesso em: 16 de julho de 2019.
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Figura 4

Cartaz publicitário de Doom (1993): “Você quer ser um herói? Vá para o inferno!”. Importante notar as avaliações da mídia especializada, focando sempre
na experiência e na ação do jogo.
Fonte: First Versions. Disponível em: <https://bit.ly/35nuOnU>.
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pesquisas em Marte. Sozinho, o jogador deve enfrentar as hordas de inimigos utilizando armas de diferentes potenciais mortíferos, sua agilidade e o
próprio ambiente, fazendo com que o jogador mergulhe em um cenário de
guerra onde qualquer erro pode levar à morte.
Diferentemente de Mortal Kombat, Doom – embora com níveis de violência gráfica acima da representada no primeiro – não tem como foco publicitário seu conteúdo violento. Doom não sofreu com os mesmos problemas de
Mortal Kombat: não se tratava de um game de baixa qualidade técnica justificado pela violência, mas sim de uma experiencia totalmente nova e explosiva.

Poucos games podem se considerar como verdadeiros
marcos, mas Doom pode tomar esse título com confiança.
(...) Doom foi uma tomada de gás de muitas maneiras. Em
vez de enterrar o jogador em narrativa desnecessária e
a presença esmagadora do lore, a ID Software deixou os
próprios níveis contarem a história por eles. Os cantos
agudos e corredores claustrofóbicos explodiam em arenas abertas, salas secretas cheias de tesouros e morte.
Era um pesadelo e um playground em um só lugar, oferecendo uma alternativa aos túneis repetitivos de, digamos,
Wolfenstein 3D. (RESEIGH-LINCOLN, 2018)

Como se pode notar pela fala de Reseigh-Lincoln, a expectativa do jogador era de obter uma aventura non-stop, onde a imersão e a velocidade
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formavam o que havia de mais impactante na obra e trazendo a violência in-game como reflexo desse frenesi. A violência em Doom não se faz necessária
para que este seja considerado “um marco” na história dos games, mas potencializa o impacto da obra que atua diretamente sobre a noção de sobrevivência por meio da engenhosidade, agilidade e estratégia. Ela faz parte da
natureza do que é Doom, dialoga diretamente com seu conceito e amplifica
seu posicionamento. Aqui, a violência não é um adendo: ela é parte da obra.
Por fim, apresento Carmaggedon (1997), um game do mesmo gênero
que os anteriores, mas inserido no modo corrida. Por mais inusitado que possa parecer, Carmaggedon não é um game de corrida comum: é uma experiência dentro de uma competição anárquica que beira o absurdo. Em Carmaggedon, o jogador assume o papel de um dos dois pilotos, Max Damage ou Die
Anna, que participam de uma competição onde o importante é alcançar um
dos seguintes objetivos dentro do tempo estipulado: chegar na linha final antes dos adversários (método tradicional dos jogos de corrida), destruir todos
os veículos adversários ou, ainda, atropelar e matar todos os transeuntes –
“pessoas” – que passam pela percurso de corrida virtual.
A apresentação da violência em Carmaggedon é claramente motivada pelo interesse mercadológico: no período de seu lançamento, games do
modo corrida era usuais e os destaques sempre estavam ligados à qualidade
técnica e a jogabilidade. Em suma, os games do modo corrida representavam
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competições de velocidade onde o mais habilidoso e rápido seria o vencedor.
A exemplo de Mortal Kombat, em Carmaggedon o uso da violência “esconde”
as diversas falhas que o jogo eletrônico possui quando comparado a seus
contemporâneos, gerando um espetáculo sádico em que o principal objetivo
do gameplay é apresentar a violência gráfica.
Em Carmaggedon, de forma espetacularizada, o jogador se lança em uma
“fúria anárquica” que visa romper as estruturas da competição, entregando-se à execução de atos violentos (mesmo que estes sejam desnecessários
para o avanço dentro do game) para fins de entretenimento. Nisso, percebo
que Carmaggedon encontra-se, de certa forma, num “limbo” entre a violência
de Mortal Kombat e Doom pois, embora faça uso da mesma não como parte
de seu princípio (é um jogo do modo corrida, afinal), ainda assim traz a violência como algo não-obrigatório: quem opta por executá-la é o jogador. Então
tomo Carmaggedon como um exemplo importante do que é essa atração pela
violência. Mas por que, dada a opção entre apenas “vencer a competição” ou
“atropelar todos os pedestres”, o jogador muitas vezes opta pela segunda?
Ao comparar a violência expressa em Mortal Kombat, Doom e Carmaggedon percebo alguns pontos que podem ser articulados: as particularidades
de como a violência é apresentada, como ocorre a construção da narrativa
de violência e qual sua relação com a própria obra. Nesse sentido, questiono: por que interpretamos a violência em um momento como paralisante e
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inebriante e, em outro, como supérfluo ou vazio? Porque, em determinado
momento, a violência entretém, noutro gera repúdio e, num terceiro, passa
desapercebida como se fosse natural àquela situação? O que define nossa
emoção ou sensibilidade perante a violência?

O olhar violento
A sociedade contemporânea é violenta. Em uma onda crescente e diária, os casos de agressões verbais, físicas e morais contra outros seres são
noticiados pelas mais diversas mídias. Além dos dados brutos expostos pelo
Governo, por exemplo, por meio do Atlas da Violência, as mídias informacionais transmitem dia e noite notícias que tratam de violência em seus espaços. O gênero chamado “jornalismo sensacionalista” é o que mais cresce em
termos de audiência e estrutura, desde sua criação nos panfletos franceses
impressos em meados do século XVI (SEPULVEDA, 2016, p.18) até os sites
especializados espalhados pela internet nos dias de hoje. E existe um motivo
para isso, como aponta Porto (2002), referenciando Michaud8:

O fato de a violência se apresentar como uma crise em relação ao estado normal cria, por princípio, uma afinidade
entre ela e a mídia. Como podemos constatar, num dia calmamente banal fica difícil fazer um jornal ou um noticiário
8. MICHAUD, Y. A Violência. São Paulo: Ed. Ática, 1989.
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de TV para anunciar que não aconteceu nada (...). A violência, com a carga de ruptura que ela veicula, é por princípio
um alimento privilegiado para a mídia, com vantagem para
as violências espetaculares, sangrentas ou atrozes sobre
as violências comuns banais e instaladas” (MICHAUD, Y.
1989, p.49 apud PORTO, 2002, p.166)

Como Porto (2002) aponta, o interesse pela veiculação da violência está
fortemente ligado não só ao espetáculo do choque ou do impacto: ela, “como
se fosse obra de Caliban, não se pode reduzir a experiência ao revulsivo. Pode
partir do revulsivo para abrir um mar de significâncias.” (MORAIS, p.186). Recorro a outra reflexão de Michaud (1996) para descrever essa ligação:

A violência, na mídia, seja ela estilizada ou não, seja ficção
ou parte dos telejornais da atualidade serve, de certa maneira, a um descarregar-se, distender-se, dar livre curso
aos sentimentos através do espetáculo. As cenas de violência são um sintoma da ‘nervosidade’ da sociedade. (MICHAUD, 1996, p.136)

Essa ‘nervosidade’ citada por Michaud (ibidem) é reflexo de uma sociedade violenta, que convive, espera e, quiçá, anseia por essa violência. Além
do crescimento dos dados estatísticos da violência nas sociedades, perce-
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be-se que ela também é motivada pelo próprio Estado (a exemplo da fala do
atual presidente do Brasil, “matar 10, 15 ou 20 com 10 ou 30 tiros cada um”9).
Digo que anseia porque o indivíduo parece buscar e se interessar pela veiculação
da violência, sendo ele o veiculador ou o receptor (LOIOLA, 2016).
O estado de tensão, de percepção ao violento e ao que choca cria um
alerta à representação da violência em seus mais diversos níveis: nos relatos oficiais (mostrada de forma crua), no jornalismo sensacionalista (uma
apresentação estilizada) ou mesmo na ficção (a exemplo do uso poético dentro da arte). E esse alerta pode ser tanto aversivo quanto deslumbrante: “o
impulso de acompanhar vídeos de crueldade causa horror, ao mesmo tempo em que as cenas parecem hipnotizar, com um magnetismo irrecusável.”
(LOIOLA, ibidem), como é perceptível, por exemplo, em Carmaggedon, onde
o jogador “se induz” à violência.
Rita Loiola (ibidem, passim) discute alguns fatores que colaboram para
a construção da percepção àquilo que é violento. Apresentando estudos da
ordem da psiquiatria e neurologia, uma linha mais direta é traçada para se
compreender como – ou porque – o humano se interessa, compartilha e a
mantém contato com cenas de violência. Como exemplo, a autora cita André
Palmini, neurologista e chefe de neurologia do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS):

9. Fonte: <https://glo.bo/3m2MhHY>. Acesso em: 15 de julho de 2019.
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Figura 5

Atlas da Violência. Representação comparativa entre o número de homicídios
ocorridos nos anos de 2007 e 2017, onde é possível perceber um aumento
quantitativo em todos os estados do Brasil (exceto Mato Grosso do Sul).
Fonte: Atlas da Violência, via site do IPEA. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br>.

Nosso cérebro é formado para se importar com outros seres
humanos. É natural se colocar no lugar do outro e somos seduzidos por qualquer circunstância que ofereça essa oportunidade (...). Quando vemos alguém passando por um sofrimento, todas essas áreas da mente entram em ação e fazem
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com que a gente se coloque no lugar do próximo. Sentimos
pena, compaixão e emoções que nos aproximam dos outros.
Buscamos essas situações e somos atraídos por qualquer
possibilidade de exercitar essa empatia. É um fascínio biológico, uma preocupação natural. (PALMINI, 2016, s/p)

Essa empatia, também trabalhada nas reflexões de Sánchez de Serdio
(2013) para discutir sobre as questões da construção do olhar, diz que “assim
como o olhar nos convertia, ali, em voyeurs distantes e vigilantes, aqui nos conecta e relaciona com o observado.” (p.355-356). Essa reflexão me remonta
mais uma vez à performance llha de Cáliban. Seria o desejo de Calmon em intervir contra a automutilação dos performers um ato empático, uma preocupação
com o outro? Provavelmente sim, como vimos anteriormente. Mas o que explicaria a “não-ação” de Calmon e das demais pessoas presentes no congresso?

A violência toca áreas muito profundas da mente. Ao perceber o risco de vida, entramos em alerta e, só quando a
imagem chega à consciência, avaliamos o tamanho do perigo e decidimos a resposta. Quanto mais real e próxima de
nós, maior é o impacto. (MELLO, 2016)

Neste ponto é extremamente relevante ressaltar um elemento importantíssimo da performance: a proximidade. Mesmo que empático com a situação
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de sofrimento auto imposto, a crueza da ação ainda mantém o corpo em uma
posição de alerta. O fenômeno emocional descrito por Didi-Huberman (2016)
divide-se em dois momentos: o ato instintivo (reagir, proteger o outro, intervir)
e o ato racional (suportar, preservar-se, admitir). Talvez isso ocorra muito antes
da percepção consciente de “tratar-se de uma performance artística”.
Ainda existe outro ponto a ser discutido. Não estaríamos tão
dessensibilizados em relação a violência que, embora impactados por cenas
chocantes, ainda assim aceitamo-la como fruto do cotidiano em que estamos
inseridos? Esse fenômeno pode ser demonstrado através da naturalidade
com que o jogador lida com a violência apresentada em Doom? A violência a
que somos expostos – e optamos por expor – está tão presente que, para fins
de expressão, fazemos uso do choque, ressaltando emoções ou buscando
atrações por meio do olhar? Percebo essa hipótese como plausível, como é
perceptível na fala de Calmon:

Atingido fortemente pela cena, me perguntava: “Será que
as palavras que usamos para nos comunicar e que temos a
pretensão de poder tratar das dores humanas, não valem
mais nada? Foram esvaziadas de todo seu vigor, de modo
que agora para comunicar algo humano teremos que recorrer ao sangue proveniente dos corpos cortados, aos
ossos quebrados e a páginas escritas com sangue?”. (CALMON apud MORAIS, 2018, p.182)
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A preocupação de Calmon é dura com sua própria consciência. Seu
receio em notar que a violência se tornou não um, mas o subterfúgio para
a comunicação eficiente das emoções talvez esteja associada à aceitação e
passividade perante a violência, já tão impregnada no cotidiano contemporâneo. É a “banalização induzida pela repetição” (MICHAUD, 1989, p. 51).
Estamos tão impregnados pela violência que já cogitamos (ou, quem sabe, já
até ultrapassamos o ponto de cogitar) seu uso como meio de comunicação.
Ora, uma vez que a violência e o choque podem (e aqui faço uma provocação dada pela flexão do verbo – podem?) ser utilizados para explicitar mais eficientemente elementos de uma discussão, faz sentido estarmos nos propondo
a aceitá-los como “naturais”, “cotidianos”, numa imposição global e pessoal de
dessensibilização10 em favor da comunicação? Como afirma Sánchez de Serdio, a dessensibilização não diminui a realidade da violência. Ela continua sendo violência. Mas talvez não notemos isso ou, até, buscamos isso.

Apesar de esse massacre ser, sem dúvida, horrível, suspeita-se que o dia a dia mais comum contém também monstruosidades, talvez pequenas, frequentemente inadvertidas ou normalizadas, às vezes perpetradas por nós mesmos, mas nem
por isso menos letais (SÁNCHEZ DE SERDIO, 2013, p.364)

10. “Dessensibilização”, neste texto, é entendido como o processo de diminuição da resposta emocional a cenas reais de violência.
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Neste momento ressalto dois aspectos ligados à normalização e a perpetração da violência, como propôs Sánchez de Serdio: a passividade e o deslumbramento perante a violência. Percebo que a passividade – ou o “estar
acostumado” – às imagens de violência, por si só, já permite uma estetização
da mesma. A violência cotidiana passa a nos preencher, nos definir e nos envolver. Ela nos seduz. Numa relação distorcida entre o sofrimento do outro
e a compreensão de si, em uma espécie de fenômeno sádico ou vício, o humano se aproxima cada vez mais da violência e de suas representações, se
dessensibilizando e buscando experiências cada vez mais extremas.
Palmini (2016) expressa que “Quanto mais violenta é a sociedade, menos
impacto têm as cenas de terror e, para causar respostas, as ações precisam ser
novas e cada vez mais brutais”. Nas sociedades contemporâneas, as imagens e
cenas violentas assumem elementos que nomeio neste artigo como fetichismo
estético da violência. Estes elementos são desejados, utilizados como ornamento às narrativas de nossas vidas e expressões pessoais e, simultaneamente,
exercem o duplo papel de estrutura que esvazia e, também, busca preencher.
O fetichismo estético é um desejo, uma formatação, um regime auto
imposto pelo indivíduo contemporâneo: trata-se de uma derivação que configura uma estrutura mediadora que define a atração/repulsão pelo violento.
Segundo Mirzoeff (2016, p. 752), “classificar, separar, estetizar” é o que
cria os complexos de visualidade. O uso mediado da violência classifica aquilo
que é ou não violento, escolhendo o que pode ou não ser exposto para o pú-
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blico e, por fim, aquilo que é mediocrizado, banalizado e aceito como normal
ou naturalizado. Cria-se um regime de verdades, uma configuração que contém elementos políticos, epistemológicos, estéticos e éticos que supõem uma
mediação. O impacto gerado pela violência deixa de ser instintivo e passa a
ser construído. Parte do processo de dessensibilização deixa de ser grotesco
e feio aos nossos olhos e passa, então, a ser estético e, em muitos casos, belo.
Percebo que escolhemos olhar para a violência porque somos atraímos
por ela. Queremos compreende-la e, ainda, interpretar-nos por meio dela.
“Observar é um tipo de olhar. É um ato de vontade consciente que seleciona uma zona da realidade para ver algo” (GUASCH, 1997, p.10). Hernández
(2011) aborda tal construção como um reflexo daquele que vê, um elemento
de expressão e interpretação pessoal relativo ao meio:

(...) não nos enganamos e pensamos (sabemos) que não vemos o que queremos ver, mas sim aquilo que nos fazem ver,
o que descentra a preocupação por produzir significados
e a desloca para indagar a origem – os caminhos de apropriação de sentido – a partir dos quais viemos aprendendo
a construir os significados: o que nos leva a explorar as fontes das quais se nutre não apenas nossa maneira de ver/
olhar, mas os significados que fazemos nossos, e que formam parte de outros relatos e referências culturais. (HERNÁNDEZ, 2011, p.34)
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Concluo, assim, que “o olhar violento” é um constructo: ele é montado
por seleções do cotidiano que interessam aos jogos dos regimes de visibilidade e atuam como elementos caracterizadores de sua vivência e necessários
para definir “as realidades”. É resultado do fetichismo estético da violência, no
qual o indivíduo busca e dissemina a violência como forma de compreensão e
expressão pessoal. E é, e acima de tudo, uma clara representação da instabilidade e da fragilidade que constitui o fato de “ser” humano.
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Transparência e opacidade
em Les Schtroumpfs Noirs
de Ilan Manouach
Guilherme Lima Bruno E Silveira

Introdução
Uma mancha em uma superfície. Todos já vimos isso em algum lugar e
dependendo de onde, como ou quem realizou essa imagem, passamos a olhá-la de uma ou outra maneira. Do acaso natural, ao planejamento mais racional,
as imagens se colocam a nossa frente e nos confrontam das mais diferentes
formas. Ainda assim são sempre imagens. A sua capacidade de ser ampla e
indefinível (em generalizações rígidas) faz com que sempre tenhamos que definir: qual imagem é essa que me encara?
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Os teóricos da imagem já se debruçaram amplamente sobre ela e cada
vez mais se torna clara a amplitude de suas potências, seus trânsitos e suas
ambiguidades. As dificuldades de se definir o que é uma imagem se dá por ela
ser plural e declinável, mas também não se é muito confortável tentar definir o
“ser” da imagem (ontologia). Para Gottfried Boehm “a questão da imagem não
tem um lugar unívoco e não pode, consequentemente, ser enfrentado como um
problema coerente” (BOEHM, 2017, p.24).
Não é um problema coerente uma vez que é impossível, por exemplo,
generalizar algum discurso que sirva tanto ao contexto dos manuais de montagem, quanto à imagem fílmica; ou às imagens científicas e às imagens artísticas. Ainda que cruzamentos e paralelos possam ser férteis e enriquecedores,
são formas completamente diferentes entre si, com contextos, leituras e possibilidades de contato muito distantes para formulações gerais.
Nos deteremos aqui sobre a questão da transparência e opacidade das
imagens nas histórias em quadrinhos de Ilan Manouach. O trabalho do autor
nos confronta com imagens que deslocam, que nos tiram do lugar de conforto,
afastando-se das histórias em quadrinhos de leitura rápida e de mergulho diegético. Os quadrinhos de Manouach são mais questionamentos do sistema das
HQs do que construções narrativas. Nesse trabalho, a questão que nos move é
o como essas novas imagens do autor grego dialogam conosco.
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A imagem em sua transparência e opacidade
Boehm entende que a nossa relação com a imagem se dá no que parece
ser uma tendência à naturalização, coerente com a velocidade das informações
do nosso tempo, essa leitura da imagem carregaria muito de iconográfico:

A maior parte das imagens, as imagens de uso, cotidianas e
típicas, visam ser lidas como uma simples indicação em direção ao que, sempre, se tem já para além da imagem. Pouco
importa, aliás, se se trata de fotografias banais ou pinturas
ditas exigentes: a imagem representa um caso de figura cujo
espaço de significação precede, a título de pré-texto, toda
representação. (BOEHM, 2017, p. 25).

Se essas imagens “visam” ser lidas dessa forma, ou ao menos são naturalizadas para que muitas vezes sejam lidas dessa maneira, será em uma
educação das imagens que se poderá buscar um olhar mais crítico e atento. É
importante lembrarmos de que a imagem sempre será múltipla e nunca neutra, seja no seu processo de produção ou na sua recepção. Assim, o que o autor nota, e chama de naturalização, é uma possível tendência a diminuição da
imagem ao seu referente, leituras homogeneizantes. Essa facilidade ou superficialidade da relação com a imagem (mais da relação do que necessariamente da imagem), Boehm dá o nome de “transparência ideal”, em que só se olha
“para além” da imagem (gesto iconográfico), para seu excedente, o que pode-
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ria levar a imagem a ser apenas uma “redundância mostrativa”. É uma imagem
a serviço da narrativa e não de si.
O autor usa como exemplo as imagens mitológicas e religiosas que tem
uma “história extrínseca que vem apoiar as imagens e lhes justifica a existência” (BOEHM, 2017, p. 25). Ora, podemos ver esse efeito também em muitas
imagens das histórias em quadrinhos. Imagens que estão ali – numa necessidade da linguagem e do como ela é utilizada em determinados momentos –
para servir mesmo ao que é narrado. Goethe viu nessa característica um dos
grandes trunfos de Topffer – um dos precursores dos quadrinhos – em seu “A
história do Senhor Jabot”, 1833. O desenho rápido, com característica de esboço, permitia uma leitura muito veloz, voltada totalmente para o desenvolvimento narrativo e que funcionava em perfeita consonância com o texto verbal
(CAMPOS, 2015, p. 90). Santiago Garcia escreve sobre a busca incessante pela
transparência narrativa em um determinado momento da história dos quadrinhos, tendo em “Terry and the Pirates”, de Milton Caniff, um de seus momentos
de ápice na década de 1930 (GARCIA, 2012). Também podemos ver na linha
clara de Hergé, autor do célebre Tintin, outro exemplo de desenho a serviço
da narrativa: elementos como hachuras e sombras são eliminados em prol de
uma linha limpa, objetiva, sem dubiedade e com a mínima presença do autor.
Ao tratarmos da linguagem dos quadrinhos temos que ter o cuidado de
não nos perdermos em reflexões sobre a imagem e esquecer que os quadrinhos são a imagem, mas também são outra coisa. Como linguagem específica,
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os quadrinhos são construídos a partir da relação entre imagens e, também
em muitos casos, da relação entre imagens e palavras.
Podemos nos prolongar mais e lembrar da definição de Hatfield que
propõe um olhar aos quadrinhos como uma linguagem de tensões – ainda
que saibamos que diferentes tensões estão presentes em todas as linguagens – que se articulam como uma boneca russa: tensões entre imagem e
palavra (dentro dos quadros); tensões entre imagem e imagem (dentro da
página); tensões entre imagens dos quadros e imagem total da página (dentro do objeto livro); tensões entre as imagens das páginas e o livro (fechando
o objeto). De forma semelhante e mais sintética, Thierry Groensteen lança
o conceito da “artrologia” nos quadrinhos, ou seja, independente de suporte
ou extensão a história em quadrinhos leva o leitor a buscar relações entre
imagens justapostas, seja essa relação próxima ou distante. É, para o autor
francês, na articulação de elementos da página que se constrói a compreensão das histórias em quadrinhos.
Ao pensarmos que a imagem é intrínseca aos quadrinhos, mas funcionam com outra lógica, pode parecer menos rasa a aparição da imagem
como “redundância mostrativa” em uma HQ que proponha a construção de
uma narrativa linear e clara. Em outras palavras, uma HQ muito mais linguística/narrativa. Ainda assim, seja na narrativa ou na imagem, a questão
da transparência pode ser tratada. Se Boehm nos aponta a tendência das
“imagens de uso” que vão simplesmente em direção a uma iconografia já
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naturalizada, podemos nos perguntar também sobre as outras imagens, ou
mesmo, como dito anteriormente, sobre as mudanças para as outras maneiras de olhar essas imagens.
A naturalização do olhar a ser superada, pode ser impulsionada por imagens que se mostrem mais subversivas, por imagens que desloquem e instiguem – como um incômodo – o espectador a ir além das relações primeiras e
velozes. Alloa discute sobre a imagem pensativa, essa característica de suspenção do tempo que se pode ter diante de uma imagem. Para Barthes, que
discute sobre fotografia, a subversão surge não pelo susto, pela repulsa ou
pelos estereótipos, “mas quando é pensativa” (ALLOA, 2017, p.09). A imagem
pensativa é muitas vezes confundida com a representação de um sujeito pensativo, mas na verdade, esse caráter de subversão só é possível quando afeta o
outro. Assim define Alloa:

Ora, a ‘pensatividade’ só desenvolve realmente sua força de
subversão quando não realça mais o sujeito representado,
mas quando se difunde e afeta tudo que a cerca. No espaço entre a imagem e o olhar que ela provoca, uma atmosfera
pensativa se forma, um meio pensativo. (2017, p.09).

Essa imagem pode levantar questões que estão para além da imagem
em si, Alloa (2017) aponta como um paradoxo na atitude de olhar: “reconhecendo que ela tem o poder de tocar o que está ausente, tornando presente
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aquele que está distante, (...) trata-se precisamente de controlar e de inspecionar esse autoexcedente” (p.10). Olhar a imagem seria, assim, olhar o que
está além, através da imagem, muito mais do que se limitar ao espaço fechado
da imagem. Nesse mesmo sentido, devemos ter o cuidado de diferenciar esse
“olhar o que está além através da imagem” e o movimento de redundância
mostrativa que, naturalizando o olhar, pode ter no externo a justificativa da
imagem, a um ponto em que ela pouco se mostra além da ilustração da linguagem, as narrativas já conhecidas:

(...) os pensamentos da imagem raramente foram pensamentos a partir da imagem (ou segundo a imagem, para falar
como Merleau-Ponty), mas consistiam antes em uma inserção desse objeto incômodo e perturbador em uma ordem de
saberes já estabelecido. (ALLOA, 2017, p.12).

O autor citado demonstra cuidado ao pensar essas questões. Ao defender a imagem enquanto objeto “perturbador” há uma tendência a tentar
se afastar dessa naturalização que torna pouco importante a imagem em
si, como única ponte para algo exterior. A essa tendência, opõe-se uma hipervalorização da materialidade da imagem por ela mesma, fechando-a e
aparando a possibilidade desse exterior. Totalmente transparente, dando
a ver todo o restante menos ela mesma? Ou totalmente opaco, sendo ela
somente ela, matéria fechada?
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Alguns pensam a imagem em uma transparência total (janela aberta),
enquanto outros vão a uma total opacidade (os objetos específicos). Seria uma
ligada a ordem dos signos e outra à ordem das coisas. Podemos encontrar formas mais transparentes e mais opacas de imagem nos quadrinhos, o que há de
se lembrar é que essa se mostra na relação sequencial das imagens. Vemos a
vontade transparente de uma narratividade que elimine a presença do autor e
que crie elipses que soem os mais naturais e imperceptíveis – em sua estrutura
– quanto possível, no já citado “Terry and the Pirates”.
Maria Clara Carneira (2016) faz essa distinção na linguagem dos quadrinhos. A autora coloca a relação entre transparência e opacidade dos quadrinhos como sendo oposição entre a valorização da narrativa ou da materialidade. Essas imagens narrativas buscam ser pouco além do que elas representam,
para assim dar espaço para que a ação gere a significação. Em contraposição
podemos citar o trabalho “Blanco” de Ilan Manouach, em que são feitas 5000
cópias de um boneco de livro 48cc totalmente em branco. Esse álbum poderia se aproximar mais das pinturas de Malevich? Ou dos objetos específicos de
Judd? Ainda que ele esteja mais para um objeto do que para a plasticidade do
quadro branco de Malevich, ele não tende a manter uma relação fenomenológica com o espectador. O trabalho de Manouach continua, como característica
do autor, como questionamento de relações culturais ligadas aos quadrinhos
(sejam elas sociais ou de mercado). 48cc é a maneira que se tornou conhecido
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o formato padronizado de publicação de álbuns de quadrinhos na França

Quando a banda desenhada ganha sua “emancipação”, seu
reconhecimento como adulta, os livros também mudam de
formato. Livros enormes que nem cabem nas prateleiras padronizadas para quadrinhos. Porém, entre os anos 1980 e
1990, os editores especializados em quadrinhos optariam
pela prerrogativa do modelo 48CC para todas as obras. O
conteúdo, por sua vez, giraria sempre em torno dos limitados temas. Histórias com heróis, seriadas, dos mesmos
gêneros de sempre: “medievo, policiais, velho-oeste, ficção
científica, etc..” (CARNEIRO, 2015, p. 32-33)

Assim, o que se torna questionado por alguns autores é a manutenção
do status de “nobreza” pela materialidade do produto e não pela sua qualidade. O álbum de Manouach, com suas imagens brancas são opacas em um certo
sentido: o que há em um álbum branco? Que imagem é essa? Que HQ é essa?
A potência desse álbum reside claramente na sua própria forma, ele destaca
seu próprio corpo: o objeto livro é que questiona. Mas a imagem aqui, o livro
físico em branco, não é de uma opacidade intransponível quando pensamos
na tensão entre as imagens (ou falta delas) das páginas e a imagem do objeto
livro (vazio tal qual um boneco de teste em gráfica). Em seu site1, Manouach
escreve sobre o seu trabalho: “Ao multiplicar um artefato de publicação, cujo
1. Site do artista: https://bit.ly/2GODc5D.
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uso é anulado pela popularidade e onipresença de seu formato, ‘Blanco’ celebra a força significante da industrialização dos quadrinhos.” (s/d), e ainda que
afirme a força desse objeto industrializado, não deixa de apontar para um possível vazio provindo de seu uso anulado pela onipresença.

Figura 1

Capa do álbum “Blanco”, de Ilan Manouach, 2018.
Fonte: https://bit.ly/2GODc5D.
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A apresentação do próprio autor inclui a relação do objeto e seu entorno,
questões culturais, mais ou menos pessoais que podem influenciar no contato
com o trabalho. Nesse sentido é que afirmamos não haver ali uma “opacidade
intransponível”. Os exemplos podem mostrar maiores e menores transparências e opacidades, mas nenhuma delas é totalizante. É exatamente nesse jogo
entre a transparência e a opacidade que parece residir uma das forças da imagem, como propõe Louis Marin, citado por Alloa:

Louis Marin não parou de insistir sobre o fato de que opacidade e transparência são, em sua oposição, religadas por
uma combinação irredutível. Janela aberta a pintura da representação permite a visibilidade, corpo opaco, ela garante
a lisibilidade. (...) A imagem será pensada sucessivamente na
transitividade transparente e na sua intransitividade opaca,
sucessivamente como janela e como superfície impenetrável, como simples alegoria (...) e como pura tautologia (ALLOA,
2017, p.14).

Assim, toda imagem pode conter esses trânsitos em diferentes níveis
e tensões. A “visibilidade” permitida mesmo por uma imagem “de uso”, ainda
pode ser lida (“lisível”) para além do que mostra, pois carrega em algum grau
uma opacidade. Nas imagens de arte construídas já sob uma intensão subversiva, como é o caso dos trabalhos de Manouach, a escolha parece ser por uma
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predileção da opacidade, mas sem, de maneira alguma, abandonar algum grau
de transparência, acontecimento que tornaria o objeto nada mais do que ele
mesmo (tautológico).

A subtração na imagem
Ilan Manouach é um artista grego que atua em diversas linguagens, entre elas a música e os quadrinhos. Todas as suas criações são marcadas por
um grande experimentalismo, seja na improvisação poética e sonora ou nas
apropriações da tradição dos quadrinhos. Se em “Blanco” (2018) o autor, que
publica principalmente no mercado francês, se apropria do formato mercadológico para propor um objeto base que se torna questionador do próprio sistema dos quadrinhos e de seus valores, em “Les Schtroumpfs Noirs” (2014) ele
se apropria de um álbum de quadrinhos homônimo, de Peyo, de 1963. O autor
vai operar algumas interferências técnicas no objeto apropriado, gerando uma
nova imagem a ser confrontada.
Se olharmos uma imagem isolada (Figura 3) do álbum de Manouach,
reconheceremos um Smurf (tradução utilizada nas adaptações dos Schtroumpfs para o Brasil), mas o encontraremos mergulhado em uma totalidade azul e apenas seu chapéu, calções e o branco do olho é que são reconhecíveis. Como olhar essa imagem? Como dialogar com ela? Obviamente que
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a imagem dos quadrinhos nunca dialoga sozinha, mas sim em conexão com
outras. Ainda assim, podemos trazer alguns questionamentos de Mitchell
sobre esse diálogo possível com a imagem.

Figura 2

Capas dos álbuns “Les Schtrompfs Noirs” de Peyo, 1963 e “Les Schtroumpfs
Noirs” de Manouach, 2014.
Fonte: https://bit.ly/2QzLQ9G . Montagem nossa.

Figura 3
Fragmento da p. 5 de “Les Schtroumpfs
Noirs” de Manouach.
Fonte: Manouach, Ilan. “Les Schtroumpfs
Noirs”. Bruxelles: 5éme Couche, 2015.
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Em seu artigo “O que as imagens realmente querem”, Mitchell (2017) faz
o exercício de dar vida à imagem e pergunta a elas o que querem. Durante a
discussão, Mitchell reforça como é comum esse exercício de dar vida a imagem, inclusive para reforçar seu aspecto danoso, que – a contrapartida ressaltada pelo autor – muitas vezes é rechaçada sem nenhum resultado efetivo,
afinal, as imagens são muito mais “frágeis do que gostaríamos”. Esse “porém”
do autor vem no sentido das responsabilizações implicadas às imagens de maneira genérica. Se pensarmos nas histórias das HQs, podemos retomar o caso
de Fredric Wertham que em seu livro (“A sedução do inocente”) acusa os quadrinhos de ser um dos responsáveis pela delinquência juvenil americana. Uma
série de censuras e restrições aos editores e impedimento da leitura das HQs
por uma sociedade preocupada com o desenvolvimento moral de seus jovens
acontecem em decorrência dessa análise de Wertham. A questão é: as HQs
são responsáveis? Esse imaginário que toma as imagens dos quadrinhos, da
TV, ou de outros meios como causadores do mal, ainda nos cerca. O que Mitchell reforça é que as imagens, para bem ou para mal, são frágeis, ainda que
potentes. Não são causadoras do apocalipse e muito menos o caminho da redenção. Não são responsáveis, mas também não são isentas. Ele desloca suas
perguntas até encontrar um caminho de diálogo que lhe pareça enriquecedor:

O problema é refinar e complexificar nossa estimativa acerca desse poder e do modo que como ele se exerce. É por esse
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motivo que estou deslocando a pergunta de o que as imagens fazem para o que elas querem, do poder para o desejo,
do modelo de poder dominante, ao qual devemos opor, ao
modelo subalterno que deve ser interrogado ou, melhor,
convidado a falar (MITCHELL, 2017, p.171).

No convite a falar sobre o desejo, Mitchell ainda arrisca: as imagens querem o que não têm. Bem, se pensarmos junto de Mitchell, o que a imagem do
Smurf de Manouach não tem é definição, diferenciação entre ele e a paisagem
ou – como veremos – entre ele ou os outros. Ali tudo se planifica, as fronteiras
se abrem quase inteiramente e não há mais limite entre uma coisa ou outra.
Tudo é unificado.
Partindo dessa tentativa de diálogo rápido com um fragmento da HQ,
podemos começar a pensar no objeto como um todo para compreender se há
alguma coerência no possível desejo desse Smurf espalhado no azul, mas reconhecível nos detalhes. Um fato é claro: a transparência não é sua principal
característica, já que a “neblina” azul toma boa parte do espaço, tornando-o
em muito opaco, uma imagem de contornos difíceis de definir.
Esse azul é a grande questão do álbum de Manouach, que usa do domínio dos meios de impressão para redimensionar a obra de Peyo. Em seu site o
autor explica um pouco do seu processo:
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“Les Schtroumpfs noirs” é o primeiro livro da aclamada série
dos Smurfs. Seu enredo é o seguinte: Os Smurfs são mordidos
por um inseto voador infectado para serem transformados
em agressores insensatos, maus e violentos. Sua cor azul
muda para preto “dialogando com seu estado”. Meu “rip-off”
é um fac-símile: a mesma capa, as mesmas histórias, o mesmo número de páginas, o mesmo formato e sua proximidade
com o original na qualidade do papel, seu peso e assim por
diante. Há uma única diferença: o CMYC (magenta, amarelo,
ciano e preto) que é a base da impressão offset. Além de reativar um antigo consenso e problematizar a naturalização do
uso ideológico da cor, esse álbum lança luz sobre a fabricação industrial de livros onde a impressão em offset, um processo supostamente transparente e mecânico, que uma vez
modificado (aqui na separação de cores), pode revelar-se um
instrumento de ação política. (MANOUACH, s/d)

Quando o autor se apropria da obra de Peyo e muda a formatação de cor
– das lâminas CMYC, ciano, magenta, amarelo e preto, para lâminas CCCC, 4
lâminas ciano – ele confronta a transformação dos Smurfs “doentes”, transformados em “agressores insensatos” do original. Ele põe em debate a, ainda que
não dita e absurda, “ligação” entre o estado dos Smurfs mordidos e a cor por
eles adquirida. A ação política da retirada da cor gera o questionamento do seu
uso anterior, em muito naturalizado.
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Pedro Moura impele à forma de apropriação de Manouach uma semelhança com o “détournement” dos situacionistas. Trata-se esse conceito de um
“’desvio de finalidade’ que consiste em tomar elementos previamente disponíveis, para lhes conferir, num novo contexto, um sentido inovador e revolucionário.” (JAPPE, 2011, p.195). Parece-nos que o trabalho de Manouach realmente se aproxima dessa estratégia. Os “Smurfs negros” agora mergulhados
em um mar de azul não criam um discurso aberto, moralizante, não apontam
de maneira didática os jogos de poder aparentes na obra. O que encontramos
é um embaçamento que nos questiona. É pelo estranhamento que ele nos leva
a pensar sobre o objeto original. Aqui o desvio de finalidade é predominantemente o de revelar o que já estava escancarado, mas era ignorado; o de revelar
aspectos claramente ultrajantes. Pedro Moura em seu texto ainda continua:

Mais simplesmente, é sobre usar os mesmos elementos que
foram usados até agora, mas dando-lhes um novo significado. Muitas vezes, essa ambição destaca a artificialidade da
estrutura programática desses meios e canais, subvertendo
parcialmente o conteúdo padronizado que costumam transmitir. Em outras palavras, um desvio bem-sucedido não apenas cria um novo texto, mas também uma nova iluminação
do antigo. (MOURA, 2014, s/p)

Vemos, portanto, Manouach realizando uma estratégia de construção
nos quadrinhos em um caminho de experimentação que já é mais conhecido

Coleção Desenrêdos, volume 12, 2020

Ir para Sumário

em outras artes. Nesse trabalho de reposicionamento da obra de Peyo, os novos “Smurfs negros” não são mais negros, passam a se confundir em unidade
com todos os outros Smurfs. Há um jogo com a imagem em que a opacidade da
nova obra acaba por clarear a anterior – que era já reconhecidamente transparente a níveis narrativos e de reconhecimento visual rápido. Ele nos instiga
a “olhar o que está além através da imagem”.
Peyo é um dos autores que podemos enquadrar dentro da escola da
linha clara, que para Maria Clara Carneiro “tem em sua escolha estilística
um viés ideológico” (2016, p. 65), isso porque no ato de construir uma HQ
em que a mão do autor (grafiação) praticamente some e o teor visual “limpo”, sem ruídos,

teria solidificado a ideia de personagens bem definidas pelo
próprio contorno da linha, assim como o caráter delas é bem
delineado. Essa forma é ideologicamente ligada à ideia de
clareza versus obscuridade, o que reforçaria um pensamento maniqueísta dessas narrativas (2016, p. 65).

O que temos aqui é o fato de que a simplificação maniqueísta é levada
a um nível grande de repetição em que, como afirma o autor, há uma naturalização nas formas de representação, incluindo aí a cor escolhida para representar os Smurfs “maus”, uma escolha que denuncia claramente um teor racista. Essa é nítida aos olhos de hoje, mas em seu contexto, simbolizava o olhar
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hegemônico, que a naturalizou. Essa imagem, retomando a ideia do desejo,
pode desejar ser indefinida, ser mais complexa do que o maniqueísmo muitas vezes criado pela Linha Clara, sendo assim, ela pode desejar ser revista. A
“neutralidade” pretendida pela transparência da linha clara acaba por reforçar
muitos posicionamentos dominantes na sociedade, incluindo aí a conquista do
olhar dócil, veloz e acrítico, como o já citado apontamento de Boehm. A sagacidade do deslocamento do novo trabalho, o de Manouach, reside aí, uma vez
que a série dos Smurfs

é naturalmente um simbolismo e uma mitologia européia,
o preto aparece como um símbolo da corrupção e do mal,
uma leitura que foi então aplicada a pessoas com pele escura. Com nossos valores contemporâneos, não é possível
não sentir um choque contra essa caixa soberba que mostra os últimos Blue Smurfs se preparando para a batalha
final contra os Smurfs Negros, e então exclamar: “Negros!!
Eles estão vindo! “. Versões negras e infectadas invadem a
utopia! (MOURA, 2014, s/p).

Manouach desloca e desestabiliza esse olhar eurocêntrico que inferioriza o preto como o mau. Novamente podemos trazer à tona os questionamentos de Mitchell, lembrando de que a forma como nos postamos frente às imagens tem de ser revista, o autor pergunta:
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fetichismo e totemismo – são recolocadas na sociedade moderna? Seria tarefa nossa, como críticos da cultura, desmistificar essas imagens, destruir ídolos modernos, expor os fetiches que escravizam os indivíduos? (...) será que as imagens
são um terreno onde ocorrem disputas políticas onde uma
nova ética pode ser articulada?” (MITCHELL, 2017, p.170)

Figura 4

Fragmento da p. 17 de “Les Schtroumpfs Noirs” de Manouach.
Fonte: Manouach, Ilan. “Les Schtroumpfs Noirs”. Bruxelles: 5éme Couche, 2015.

Se não cabe ao artista – assim como não cabe ao crítico – e nem à imagem ser agente de “dano e manipulação ideológica” (MITCHELL, 2017, p. 170),
ainda assim, como no final de sua formulação, é a produção artística também
um terreno de disputa. Não cabe ao artista nem ao crítico porque a imagem
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sempre poderá ser mais do que pensamos, não havendo uma interpretação
única e correta. Isso torna difícil que assuma-se de qualquer parte esse caráter de “salvador”. No terreno de disputas o que está em aberto é a conquista
desses espaços a partir dos questionamentos, do diálogo aberto, das leituras e
releituras que nossa relação com as imagens é passível de realizar.
São esses questionamentos que nos dão um amplo espectro de potencialidades, que existe pelo caráter de reflexividade que a imagem tem, pelo
potencial de pensatividade que lhe pertence e, claro, pela vontade de subversão que algumas imagens e contextos carregam.

Figura 5

Página 18 dos álbuns: o confronto entre os Smurfs
Fonte:https://bit.ly/3b5uafB. Montagem nossa
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A mudança de um símbolo do pensamento de uma época, gerador de uma
certa visualidade, é feito tirando a figura do foco e colocando o horizonte a ser
observado. A Figura 5 exemplifica bem esse deslocamento. O momento da batalha entre os dois grupos de Smurfs era antes um claro exemplo de oposição
entre os Smurfs azuis e os Smurfs pretos que infectados correm raivosos com
sua fala onomatopéica irracional (“GNAP!”), mas torna-se na versão de Manouach um grande espaço nebuloso e sem definição em que os iguais se defrontam.
É possível um paralelo com a ideia de diferenciação de Boehm, em que a imagem
se dá exatamente pelo contraste. Bem, mas e no caso de uma planificação quase
monocromática de um álbum de quadrinhos? Qual diferenciação é possível? “Uma
imagem monocromática é inconcebível. Mesmo uma imagem perfeitamente
monocromática tira sua iconicidade de uma diferença, nesse caso da diferença
de um campo colorido em relação a um muro.” (BOEHM, 2017, p.28). Que não
seja uma pintura, a vontade monocromática dessa apropriação do quadrinhista
grego, coloca-se em contraste com o imaginário histórico e simbólico dos quadrinhos europeus, seja em específico o álbum original ou mesmo uma generalização possível pelo uso das cores tido como mecânico e transparente.
Assim, “Les Schtroumpfs Noirs” manipula de forma intensa, ainda que
simples, o jogo de luz que ultrapassa o objeto quadrinhístico. O cruzamento
entre os planos artístico e ideológico é suscitado por mudanças técnicas, por
embaçamentos de uma visualidade tão clara e repetida que se torna passível de naturalização. Já que a transparência de toda uma escola artística
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acaba por carregar uma postura maniqueísta, não é por si desastrosa ou
apocalíptica, como dito, ela também não é isenta. A ação de Manouach relê
e nos obriga a repensar a narrativa, a cor, a técnica e o quão estão impregnados de sentido e relações ideológicas todos esses fatores. A estratégia de
apropriação e deslocamento do autor pode romper com a cristalização que
o objeto cultural anterior de alguma maneira carregava. Resgata e modifica
para que possamos ressignificar.
Vemos assim um grande potencial relativamente novo nas histórias em
quadrinhos. O trabalho de experimentação que embaça as fronteiras entre as
linguagens artísticas, que leva aos quadrinhos a apropriação, o détournement
dos situacionistas e abre assim um caminho para outros diálogos possíveis. O
trabalho de Manouach opera nessas fronteiras e nos põe a questionar toda a
construção dos textos que ajudam a formar nosso imaginário.
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Fogo Inextinguível:
análise de um filme seminal
Uliana Duarte Alves

Introdução
Conta o cineasta e artista tcheco radicado alemão Harun Farocki (19442014) que ao esperar um trem numa noite em 1967, dele se apoderou a ideia
de um filme: na verdade lhe ocorreu a estrutura da obra, muito antes de saber
do que efetivamente trataria. Em menos de dois anos o filme Fogo inextinguível
(1969) estaria terminado. Segundo o autor o texto variava um pouco do que
pensara inicialmente, mas o princípio estrutural de uma tese, uma antítese e
uma síntese desde então já se estabelecera. (FAROCKI, 2013).
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Se considerarmos que esse “princípio estrutural” equivale à concepção
da montagem do filme, podemos afirmar que já no início de sua carreira e
mesmo utilizando poucos segundos de found footage1, Farocki operava em
seus filmes obedecendo inicialmente a uma “demanda” de montagem. Uma
fala do diretor-montador corrobora tal entendimento:

Eu tento achar meios nos quais não apenas as palavras
criem as ideias ou o discurso cinematográfico, mas que de
algum modo a forma – a montagem – do filme contribua
para tal (CALLOU; GENARO, 2014, p. 200).

Após conceber a estrutura do filme, Farocki compreendeu - sentindo-se
provocado a tomar posição na esfera pública ante a violência no mundo - que
deveria fazer um filme sobre a guerra do Vietnã e a produção e uso de napalm2.
Este trabalho não pretende analisar Fogo inextinguível descrevendo todos os elementos da banda imagética e sonora plano-a-plano visando elaborar
uma interpretação fechada, mas fazer uma desmontagem de suas partes e, à
luz de noções acerca do estatuto da imagem e do olhar, reconstruí-las, remon1. Found footage tem como tradução: filmagem/ gravação encontrada, mas é também como se designa a obra cinematográfica realizada a partir da utilização de imagens preexistentes, os filmes
de arquivo. Harun Farocki tornou-se um dos mais celebrados realizadores do cinema de arquivo.
2. Napalm é um conjunto de líquidos inflamáveis à base de gasolina gelificada com os quais se produz
bombas incendiárias utilizadas como armamento militar.
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tando o filme de forma a constituir um entendimento sobre o significado político dele advindo e sobre seu significado perante a obra posterior do autor.
Atenta a um crescente interesse no Brasil por estudos e mostras sobre a
obra de Harun Farocki, defendo a importância, para os estudos da imagem, de
refletir sobre esse trabalho que, a despeito de sua curta duração (21’44”) e de
pertencer à estética do agitprop3, foi considerado o mais preciso e inteligente
entre todos os filmes da APO4 e significou uma “virada estratégica” (DIDI-HUBERMAN, 2013) que norteou de forma definitiva o fazer fílmico do autor.
Farocki estruturou o filme Fogo inextinguível em três “blocos” em que
atribui e partilha a responsabilidade entre diferentes “atores” pela violência
no mundo em suas variadas formas de ocorrência.
Na primeira parte divide a responsabilidade entre si próprio e o espectador do filme – que fecharia os olhos ante as terríveis imagens que mostram
a dor e os danos causados às vítimas do napalm. Na segunda parte atribui
responsabilidade aos políticos, aos executivos das indústrias químicas e
aos seus empregados em diferentes postos que contribuem para a produção dessa e de outras armas, bem como aos produtores e distribuidores de
imagens pela forma de exposição dos horrores da guerra (e implicitamente
3. Agitprop é o termo que sintetiza a expressão agitação e propaganda. Assim é considerado o filme
que serve como denúncia e fomento à politização.

4. APO - Oposição extraparlamentária, organização do movimento estudantil alemão entre os anos
1967-1968.
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ao espectador de televisão dos países ricos que as assistia passivamente em
casa). E, no terceiro bloco, chama à responsabilidade toda a sociedade que
desde sempre organiza, sustenta, negligencia e mesmo se beneficia da destruição de colheitas no terceiro mundo; dos testes com animais em laboratórios e da destruição de seres humanos.
Importante dizer, antes de adentrarmos o filme, que a escolha por investigar Fogo inextinguível, cinquenta anos após sua realização, se deu sobretudo pela percepção de que há ali um prenúncio de uma busca, de um modo
de fazer e um gesto político que se estenderia por mais de uma centena de
filmes e videoinstalações5 , erigindo uma obra que incansavelmente questiona o sentido das imagens e como elas podem colocar em evidência - e também contribuir para - a violência no mundo.
Soma-se a isso a preocupante constatação de que não é preciso nos determos sobre as imagens de um telejornal ou em uma rede social para reconhecer que os problemas postos em Fogo inextinguível estão perigosamente
próximos de nosso tempo real.

I
Na primeira cena do filme o próprio diretor Farocki lê em voz alta, perante o tribunal de crimes de guerra do Vietnã em Estocolmo, o tocante testemu5. Fogo inextinguível (Alemanha, 1969) é o nono curta-metragem da filmografia de Harun Farocki.
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nho do vietnamita Thai Bhin Dahn, vítima de um bombardeio com napalm em
1966. Após ler o relato, o diretor olha diretamente para a câmera e pergunta:

Como podemos mostrar o napalm em ação e as feridas causadas por ele? Se mostrarmos a imagem de um ferimento
de napalm, você fechará os olhos. Primeiro fechará os olhos
diante das imagens. Depois fechará seus olhos para a memória. Depois você fechará os olhos para os fatos. Por fim,
fechará os olhos para o contexto dos fatos. Se mostrarmos
a você uma pessoa com queimaduras de napalm, feriremos
seus sentimentos. Se ferirmos seus sentimentos, você terá a
sensação de que usamos napalm em você e à sua custa. Nós
podemos mostrar a você apenas uma ideia tênue dos efeitos
do napalm (Fogo inextinguível, 1969).

Em seguida, na mesma tomada, Farocki estende o braço até alcançar
um cigarro já aceso e o apaga em seu outro braço. Um narrador diz em off:

Um cigarro queima a 400ºC. Napalm queima a 3000ºC. Se
os espectadores não querem ter nada a ver com os efeitos
do napalm, então é importante determinar o que já têm a
ver com as razões para o seu uso (Fogo inextinguível, 1969).
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Figura 1

Fotogramas: Fogo inextinguível (1969).
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Estão colocadas as duas questões centrais do filme: como fazer ver quem
se nega a saber e quem é responsável pela violência no mundo - temas que envolveriam grande parte do trabalho posterior do cineasta6. Para Didi-Huberman (2013), que se debruçou sobre a obra de Farocki e é a principal referência
para esta reflexão, a primeira dessas questões traz uma aporia do pensamento
da imagem ao compartilhar com o espectador a questão de como representar
a dor para aquele que não quer ver, aquele que fecha os olhos para a história.
Entendo que o gesto radical de Farocki de queimar o próprio braço com
cigarro para representar a dor causada pelas queimaduras por napalm foi a
forma de lidar, ao mesmo tempo, com a dificuldade da imagem e com a questão
da responsabilidade. Foi o mesmo que dizer: eu e você somos, de alguma maneira,
responsáveis pelos danos causados pela guerra do Vietnã, mas aqui eu ofereço uma
parte do meu corpo para transformar, em imagem, essa emoção que arde. E você?
Movido por um sentimento, Farocki desenvolveu um pensamento e passou à ação. Esse movimento ilustra a concepção de Didi-Huberman, para quem

as emoções, uma vez que são moções, movimentos, comoções, são também transformações daqueles e daquelas
que se emocionam.
Transformar-se é passar de um estado a outro: continuamos firmes na nossa ideia de que a emoção não pode ser
6. O Instituto Moreira Salles realizou entre março e junho de 2019 no Rio de Janeiro a mostra Harun Farocki: quem é responsável?, em que Fogo inextinguível foi o primeiro filme a ser exibido. https://bit.ly/32enysr
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definida como um estado de pura e simples passividade.
Inclusive, é por meio das emoções que podemos, eventualmente, transformar nosso mundo, desde que, é claro, elas
mesmas se transformem em pensamentos e ações (DIDI-HUBERMAN, 2016, p.38).

Deixando o ativismo político direto – das manifestações nas ruas e na
universidade - por meio dessa ação extrema, Farocki assume seu ativismo
político como artista (ELSAESSER, 2010). Assim, leva o espectador a abrir
os olhos e começar a ver. O espectador não quer ser “queimado”, mas pode
ser tocado pelo calor dessa imagem e, a partir daí, observar com mais atenção a realidade ao seu redor.
Isso nos leva a pensar nos efeitos que as imagens produzem em quem
as visualiza, já que são “portadoras e mediadoras de significados e posições discursivas que contribuem para pensar o mundo e para pensarmos a nós mesmos
como sujeitos” (HERNANDEZ, 2011, p. 33).
O poder de uma imagem pode ser medido pelo quão “desconsertado”
ela torna o espectador, por sua capacidade de “desmontar” uma imagem mental prévia – como um preconceito, um clichê – e operar uma reconstrução, originando um novo pensamento, uma outra concepção sobre um fato histórico,
sobre uma categoria social, sobre o mundo. Indo além, podemos dizer que as
imagens têm literalmente o poder de construção e destruição de mundos.
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Por isso considero que Farocki inicia em Fogo inextinguível uma construção do mundo em imagem - o que é diferente de, simplesmente, por meio de
uma representação, construir uma imagem do mundo - e posiciona o espectador no centro desse mundo, como se lhe entregasse em mãos, sentindo ainda
queimar o braço, a opção de tomar uma posição subjetiva capaz de pensar de
forma crítica o momento histórico em que vive (HERNANDEZ, 2011, p. 34).
Ainda nesse bloco, uma segunda sequência é iniciada com a imagem de
um rato sendo queimado por napalm, enquanto a narração off informa:

O napalm queima a uma temperatura de 3000ºC. A mais
ínfima gota queima meia hora. Ele libera gases tóxicos
que atacam a respiração humana. Os gases tóxicos tiram
as pessoas de seus abrigos. Num raio de 82 metros sobreviver é quase impossível. Quando o napalm mais novo, o
napalm-B, está queimando, não se pode retirá-lo da pele.
Mesmo quando está queimando, napalm-B flutua na água.
É praticamente impossível de extinguir. Quando é extinto,
na maioria dos casos já é tarde demais. A pele é queimada
e, na maioria dos casos, a carne também é queimada até
os ossos. Quando o napalm está queimando é muito tarde
para extingui-lo. O napalm deve ser combatido onde ele é
produzido, nas fábricas (Fogo inextinguível, 1969).
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Figura 2

Fotograma: Fogo inextinguível (1969).

O diretor não mostra efetivamente imagens dos ferimentos causados
no vietnamita que profere o testemunho inicial do filme, nem outros horrores
ocorridos na guerra do Vietnã, mas faz uso de uma metáfora magistral que,
justaposta à sequência inicial, tem a potência de dar a ver ao espectador, por
meio da imaginação, como é um corpo humano sendo queimado pelo napalm
e, como se não bastasse, por sua versão “mais nova”: o inextinguível napalm-B.
De forma didática, porém jamais limitadora, Farocki deixa impregnadas na mente do espectador a imagem de seu braço sendo queimado a 400ºC
pelo cigarro; a da cobaia sendo queimada a 3000ºC pelo napalm e, mesmo
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sem mostrar, a de seres humanos queimados à temperatura de 3000ºC pelo
napalm e pelo napalm-B – exemplo ardente do potencial constitutivo da imaginação, sua poderosa capacidade de realização (DIDI-HUBERMAN, 2012).
Assim como ocorre com essas armas químicas, quando as imagens
começam a arder em nossas mentes, é tarde demais para se tentar extingui-las. E por isso pergunto se Farocki estaria oferecendo, por meio dessa
imagem, um início de resposta à proposição de Didi-Huberman: “Assim, podemos propor esta hipótese de que a imagem arde em seu contato com o real.
Inflama-se, e nos consome por sua vez. Em que sentidos — evidentemente no
plural — deve-se entender isto?” (2012, p. 208).

II
A narração off acima transcrita faz a ligação com a segunda parte do
filme ao apontar a responsabilização pela destruição humana para mais uma
direção: o entorno da indústria química que produz o napalm.
Se inicialmente o realizador dirige seu olhar para fora da tela rumo ao espectador, agora procura fazer com que esse ao dele se junte para mirarem os políticos, os cientistas, os grandes industriais e os transmissores de imagens da guerra.
Vale notar o sentido processual da montagem de Fogo inextinguível. Após
expor os efeitos das bombas napalm e provocar a atenção do espectador por
meio do incômodo do olhar, o realizador “cobre” todo o sistema de produção
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do napalm, situa o lugar onde se origina e aponta os sujeitos que contribuem,
de maneira e “graus” diferentes, para a criação desse e de outros químicos com
alto potencial destruidor.
Farocki elege seus objetos e usa de variadas estratégias para abordá-los, acrescentando mais camadas de sentido para a problemática que deseja
mostrar. Aqui utiliza outro procedimento de abordagem: ao invés de performar para a câmera, cria encenações com atores como forma de tornar visível algo de que não se tem consciência (ELSAESSER, 2010). Poucos sabem o
quê de fato se produz numa indústria química, como é produzido e por qual
custo. Ele então compõe imagens críticas sobre os bastidores da produção
dessas armas, sobre a alienação dos trabalhadores nas empresas do ramo
e também sobre as tratativas inescrupulosas entre poder público e privado
que constituem uma faceta do que se conhece por indústria da guerra.
Acredito que esse gesto é o prenúncio de um interesse e de uma prática futura do cineasta: embrenhar-se pelas imagens do universo do trabalho
e da economia e a utilização do que ele próprio denomina “imagens operacionais” – algo como uma subespécie de imagens de arquivo que, apesar de
visuais, são ferramentas técnicas, como as provenientes de scanners de laboratórios industriais ou de câmeras de vigilância em empresas privadas e
instituições prisionais, diferindo das imagens produzidas para serem vistas
como entretenimento. Essas imagens operacionais foram tornadas material
de tantos de seus futuros filmes, como Imagens do mundo e inscrição da guerra
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(1988); Imagens da prisão (2001); Reconhecer e perseguir (2003); Contramúsica (2004); Um caminho (2005).
Assumindo a encenação no documentário, o realizador faz com que
seu espectador experimente a sensação de “lugar privilegiado” ao “entrar”
nesse universo algo familiar - pois consome bens ali produzidos - porém desconhecido, já que prefere evitar o pensamento sobre a cadeia que os origina:
suas salas de reuniões, laboratórios, pátios de produção, linhas de montagem.
Assim, reitero a observação de que, se em Fogo inextinguível Farocki se
vale de uma montagem que articula sequências encenadas para dar a ver que
a destruição do mundo é alimentada por operações em fábricas e indústrias
diversas, posteriormente esse gesto será substituído pela justaposição/ fusão
de found footage ou, mas precisamente, pela montagem a partir da rematerialização de imagens operacionais muitas vezes originadas naqueles mesmos
tipos de ambientes já filmados e eleitos por Farocki como “inimigos”.
De início, um suposto diretor da empresa DOW Chemical, no estado de
Michigan, após tomar ciência da situação das batalhas (no Vietnã), repassa a
seu subordinado a determinação recebida do governo de desenvolver e produzir bombas e lança-chamas a serem empregados em situações diversas. Seu
subordinado diz que o chefe sabe que ele não aprova a guerra, mas fará tudo
o que estiver ao seu alcance para terminá-la rapidamente. Diálogos irônicos
com conteúdo incômodo ocorrem em quase todas as sequências.
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A partir daí segue uma simulação de situações reais envolvendo o processo de produção de armas com napalm e seus malignos meandros, como a
vedação de uma descrição detalhada das especificações das bombas incendiárias e lança-chamas; a constatação pelos cientistas de que o napalm convencional pode ser limpado facilmente, pois não adere à pele e por isso muitos sofrem “apenas” queimaduras de segundo grau; a ideia de acrescentar
ao napalm o poliestireno - que aquecido deve se tornar adesivo, queimando
uma superfície maior e capaz de atender à demanda de ser inextinguível.
Inserido em cartelas, lê-se um texto com a informação de que muitos
cientistas e técnicos, tendo em vista os crimes cometidos em Hiroshima e no
Vietnã, se deram conta de que teriam contribuído de forma criminosa à destruição. Uma das cartelas: “TARDE DEMAIS”.

Figura 3

Fotogramas: Fogo inextinguível (1969).

Segue outro diálogo encenado entre um executivo da DOW Chemical e sua secretária em que o primeiro diz não defender a guerra, mas
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está “convencido de que seu envolvimento no Vietnã está justificado e de que o
napalm é uma boa arma para salvar vidas humanas” (Fogo inextinguível, 1969).
Confessa que tem recebido milhões para continuar produzindo o napalm,
mas, já que parte do público e dos empregados não entende isso, pensa
como solução uma divisão do trabalho, de forma que cada um realize uma
tarefa específica a partir de uma divisão sigilosa das atividades. Os produtos serão montados posteriormente e então a empresa poderá produzir
tranquilamente qualquer coisa que os clientes solicitem.
Mais cartelas são encarregadas de concluir a sequência: “Devido à
intensificação da divisão do trabalho, muitos técnicos e cientistas já não conseguem reconhecer a contribuição que fizeram às armas. Em relação aos crimes no
Vietnã, se sentem como espectadores” (Fogo inextinguível, 1969). Compreendo que Farocki esteja assim relacionando profissionais alienados a espectadores passivos, afinal ambos adotam uma atitude de inércia a partir de
um olhar assumidamente “impermeável”.
Além da ficcionalização de situações reais e da inserção de cartelas
com textos contendo informações/perguntas/provocações, a montagem
liga e imprime outros sentido(s) às imagens por meio da repetição de cenas
e inserção de imagens da guerra transmitidas pela televisão7.
7. A guerra do Vietnã foi extensamente filmada. Em 1968, notícias e imagens violentas chegavam rapidamente ao Ocidente transmitidas pela televisão. Com o tempo, as pessoas começaram a pedir o fim da
guerra, mas não despertaram para um entendimento mais amplo, já que as imagens da TV não haviam
sido produzidas para problematizar a origem, interesses e responsabilidade pelo massacre.
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Ao evidenciar a alienação e a responsabilidade dos trabalhadores das
indústrias químicas, a montagem de Farocki, se valendo de found footage, encontra espaço para questionar as imagens que chegam da guerra.
Cena de uma sala da empresa DOW Chemical em que um administrador e um cientista assistem pela televisão notícias do Vietnã. Sobrepostas
às imagens reais de bombardeiros em ação e trechos curtos de uma pessoa
(sem mostrar o rosto) com profundas queimaduras nas costas, a narração da
televisão informa em tom neutro:

O comando norte-americano anunciou que cerca de 5 mil
comunistas foram mortos em ataques guerrilheiros em Saigon e outras cidades importantes do Vietnã do Sul durante
esta semana. Os vietcongs têm reduzido a intensidade de
seus ataques em Saigon, mas houve novos confrontos nos
arredores da cidade e fortes combates em outras partes do
país (…) (Fogo inextinguível,1969).

			

Figura 4

Fotogramas: Fogo inextinguível (1969).
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Justapostas às imagens da pessoa ferida e enquanto a narração informa sobre os 5 mil vietnamitas mortos naquela semana, são inseridas imagens em close up do corpo do rato anteriormente queimado por napalm
sendo examinado com uma pinça: vemos sua pele descolada, a carne carbonizada se despregando dos ossos.
Há nessa mesma sequência mais de uma operação de montagem: a
comparação entre milhares de pessoas mortas, centenas de feridos e o
animal morto em laboratório; a inserção de imagens de arquivo (de forma
indireta) para evidenciar que aqueles que contribuem para a produção do
napalm estão, apesar de apáticos, bem cientes do que sua ação acarreta.
Farocki se utilizou das imagens do “próprio inimigo” para fazer uma
crítica à forma de exposição das imagens da guerra pelas redes de televisão.
Essas imagens, ao serem editadas de forma a ter retirados seu som e duração originais e combinadas com uma narração off que representa a voz do
saber informando dados sobre mortos e feridos de forma fria e distanciada,
têm sua potência totalmente esvaziada - transformando-se em meras e breves ilustrações (muitas vezes violentas) para estatísticas - justamente para
que sejam banalizados os terríveis efeitos da guerra nos seres humanos.

Uma crítica das imagens não pode prescindir nem do uso,
nem da prática, nem da produção de imagens críticas. As
imagens, não importa quão terrível seja a violência que as
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instrumentalize, não estão totalmente do lado do inimigo. A
partir desse ponto-de-vista, Harun Farocki constrói outras
imagens que, ao contrastar as imagens inimigas, passam a
ser destinadas a transformar-se em parte do bem comum
(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 28).

Foi realizado um trabalho de “montagem interna” no quadro (imagens
sendo visualizadas dentro de uma imagem) a denunciar ao espectador atento que naquelas cenas transmitidas pela televisão os mortos e feridos não
têm rosto, nem nome: a eles sãos dadas não mais que classificações que normalizam e justificam o sofrimento a eles impingido: comunistas, vietcongues.
A eles é negado o luto, o olhar, a dignidade.
Ao espectador é negado o tempo necessário diante da imagem para formar um pensamento sobre o ser humano cujo corpo inflama em graves queimaduras. Um pensamento capaz de levar à empatia. Comunista, vietcongue…
um civil como eu? É negado o tempo para a imaginação sobre o outro, sobre o
mundo, sobre si próprio a partir das imagens do mundo. Quem de nós passou
incólume ou não se lembra da célebre imagem da “menina do napalm”8?
Essa crítica diz respeito não apenas às imagens produzidas (na televisão, no cinema, em peças de propaganda de governo) sobre a guerra do
8. A vietnamita Kim Phuc foi fotografada correndo em agonia logo após ser atingida por uma bomba
de napalm em 1972, aos 9 anos de idade. A imagem se tornou um símbolo mundialmente conhecido
da Guerra do Vietnã.
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Vietnã, mas sobre imagens de todas as outras guerras e encontra o pensamento de Didi-Huberman sobre a destruição (da imagem) do homem:

Vemos bem os povos expostos apesar de nós ao desaparecimento, primeiro na subexposição, na censura, no abandono,
no desprezo, em seguida na superexposição, no espetáculo,
na piedade mal entendida, no humanitário cinicamente gerado (DIDI-HUBERMAN, apud KON, 2016, p. 14).

Farocki, ao criar e dar a ver imagens do mundo, evidencia que a destruição do homem passa necessariamente pela destruição de sua imagem. A
subexposição que leva ao seu apagamento e a superexposição que a esvazia.
Já não é novidade dizer que “não existe imagem inocente”. “Por isso, não
nos enganamos e pensamos (sabemos) que não vemos o que queremos ver, mas
sim aquilo que nos fazem ver” (HERNANDEZ, 2011, p. 34).
Farocki, porém, busca subverter essa lógica, já que em Fogo inextinguível empreendeu uma montagem das imagens da Guerra transmitidas pela
televisão de forma a proceder a uma detecção do código pelo qual o visível
ali foi programado (ELSAESSER, 2010), o que voltaria a fazer em filmes vindouros, a exemplo de Intervalo (Alemanha, Coreia do Sul, 2007), em que investigou o “invisível” contido nas imagens silenciosas realizadas num campo
de refugiados judeus durante a Segunda Guerra.
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Em uma sequência seguinte, vários empregados da DOW Chemical
novamente se reúnem em frente a um aparelho de TV. Após segundos de
imagens do Vietnã, um deles reclama: “Eu te pergunto, isso deve continuar
assim? Nada a não ser sangue, fome, miséria, violência. Eu te pergunto, nós temos que olhar para isso?” Ao que uma profissional acrescenta, recostando-se no ombro do homem ao seu lado: “Querido, eu estou com tanto frio!” (Fogo
inextinguível, 1969). Tanto para os personagens como para o espectador, as
imagens da guerra causam o incômodo que leva a um calafrio, um bocejo,
um fechar de olhos, a uma fuga. Por isso essa sequência - uma crítica à frieza gerada pela alienação.
Numa das últimas cenas do segundo bloco do filme, uma cientista encontra um bilhete no para-brisa de seu carro. Olhando para a câmera ela
conta que um estudante de Harvard escreveu a ela que deve abandonar a
criminosa companhia Química DOW.

Sou química. O que devo fazer? Quando desenvolvo uma
substância, alguém pode fazer algo com ela. Pode ser algo
bom ou mau para a humanidade. Além do napalm, DOW fabrica outros 800 produtos. Os inseticidas que fabricamos ajudam a humanidade. Os herbicidas que fabricamos queimam
sua colheita causando-lhe danos (Fogo inextinguível, 1969).
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Mais perguntas são endereçadas ao espectador, por meio de cartelas:
“QUEM É BENEFICIADO. QUEM É PREJUDICADO”. Com essas perguntas ainda em mente, o espectador de Farocki é colocado como partícipe no passo-a-passo dos procedimentos que culminam com o despejo aéreo de “inseticidas
que exterminam as pragas e incrementam o rendimento das colheitas nos EUA e
na Europa” e de “herbicidas que destroem a colheita no terceiro mundo”.
Em seguida o realizador entrega à audiência mais cartelas, mais questionamentos, uma vez mais assumindo sua postura de cineasta-guerrilheiro
que conclama a audiência a questionar sua própria passividade, num ostensivo estímulo a uma passagem ao ato: “A PERDA PARA OS OPRIMIDOS É O GANHO PARA OS OPRESSORES. COMO MUDAR ISTO?” (Fogo inextinguível, 1969).

Figura 5

Fotogramas: Fogo inextinguível (1969).
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Figura 6

Fotogramas: Fogo inextinguível (1969).

III
Na terceira e última parte do filme predomina a ironia encenada. Na
verdade, foi dessa proposição que Farocki partiu, naquela noite aguardando
o trem na estação, ao encontro de Fogo inextinguível. Trata-se de uma anedota que o cineasta havia escutado quando adolescente, na escola. Transcorre
na época do pós-guerra, sobre um operário que trabalha numa fábrica de aspiradores e todos os dias furta uma peça. Quando consegue reunir todas as
partes tenta montar um aspirador, mas não importa o que ele faça, o resultado sempre é uma metralhadora (FAROCKI, 2013).
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Novamente por meio da encenação, Farocki reproduz a história com
um mesmo ator nas três cenas, dentro de um mesmo banheiro – supostamente nas dependências de uma indústria, ao estilo de uma entrevista.

1 Sou operário e trabalho numa fábrica de aspiradores. Um
aspirador seria muito útil à minha esposa. Por isso todos
os dias levo uma peça para minha casa e ali tento montar
um aspirador, mas não importa o que eu faça, ele sempre se
transforma numa metralhadora.

2 Sou estudante e neste momento trabalho numa fábrica de
aspiradores. Mas eu acho que a fábrica está produzindo metralhadoras para os portugueses. Seria realmente bom se tivéssemos alguma prova. Por isso todos os dias levo uma peça
para minha casa e ali eu tento montar a arma, mas não importa o que eu faça, ela sempre se transforma em um aspirador.

3 Sou engenheiro e trabalho para uma corporação de eletricidade. Os operários pensam que estamos fazendo aspiradores. Os estudantes pensam que estamos fazendo metralhadoras. Este aspirador pode se converter em uma arma
útil. Esta metralhadora pode se converter num eletrodoméstico útil. O que fabricamos depende dos operários, dos
estudantes e dos engenheiros (Fogo inextinguível, 1969).
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Figura 7

Fotogramas: Fogo inextinguível (1969).

Após um corte seco, entra a cartela com os créditos finais.
Coloquei anteriormente que duas eram as questões principais de
Fogo inextinguível. A primeira delas, como abrir os olhos, foi problematizada, se
não respondida, já na primeira parte do filme por meio de um ato radical de
autoflagelação do realizador.
A segunda questão é quem é responsável pela violência no mundo e aqui
temos a resposta, que funcionou como um ponto de partida (o mote) e de
chegada do pensamento do filme.
A responsabilidade é, inevitavelmente, atribuída a todos nós indistintamente, dentro ou fora da tela, atrás ou em frente à câmera, espectadores do
filme ou não, cada qual trabalhando em uma suposta fábrica evitando refletir
sobre o quê efetivamente estamos produzindo ou com quê contribuímos.
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Dentro do filme operários, estudantes, engenheiros. Fora dele, somos
profissionais os mais diversos trabalhando e consumindo sem querer pensar
no impacto gerado na sociedade a partir de cada uma de nossas ações.
Gradualmente, as imagens de Farocki nos levam a pensar sobre nossa própria responsabilidade perante o mundo.

Considerações
Para fazer uma crítica à violência, Farocki, à época estudante de cinema em Berlim, escolheu “tornar visível” o longo caminho entre a guerra que
acontecia no Vietnã e o quê (quem e como) a sustentava no Ocidente.
Interessou-me compreender como essa prática de “tornar visível”, que
também pode ser um “colocar em evidência” – como aliás prefere o próprio
Farocki, rejeitando a palavra “denunciar” – foi construída em Fogo inextinguível, o que me levou ao entendimento de que muitas das inquietações e
gestos que moveriam o conjunto da obra do realizador foram problematizados e executados já nesse trabalho, revelando-se para mim seminal na
carreira de Harun Farocki.
Aqui ele se valeu de performance, encenação com atores, inserção de
cartelas e found footage - gestos que foram se transformando e levaram-no a
um fazer fílmico peculiar, experimentando operações de montagem a partir
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de imagens de arquivos e imagens operacionais para restituí-las à esfera pública, construindo um olhar potente sobre a história. Elegeu inimigos e ressignificou as imagens por eles produzidas, registradas ou transmitidas.
As questões que o moveram até seu último trabalho foram colocadas
já em Fogo inextinguível: como lidar com as imagens, como construí-las, como
montá-las, qual seu poder. Como abrir os olhos e como olhar. Desconfiar das
imagens. Demandas estético-políticas que cruzam, desde sempre, com problemas da violência; dos conflitos armados; da autodestruição; do mundo do
trabalho e da economia e suas consequências na sociedade; da tecnologia
que gera imagens independentemente do olho humano e de seu invariável
uso para controle pelo poder; das imagens usadas para a destruição.
Em busca de um entendimento do mundo e provocado por tais questões, Farocki usa sua indignação e à eleva - por meio do trabalho com as imagens e enfrentando com inteligência e sensibilidade a problemática que desafiam - a uma poderosa resposta poético-política. Uma poética de resistência.
Dada a diversidade de frentes artísticas que experimentou durante
sua carreira de quase 50 anos, Farocki foi considerado ora como cineasta,
videoartista, montador, arqueólogo das imagens e é lembrado por ter consolidado uma obra relevante tanto do ponto-de-vista da linguagem quanto
dos temas abordados. Sua obra é hoje sinônimo de atualidade e instrumento de politização do olhar.
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Em Fogo inextinguível Farocki partiu de uma anedota que fazia parte de
seu universo particular, manejou sua ira em relação ao momento histórico
que vivia para construir e coletar imagens do mundo e, por meio da montagem, logrou enredar o olhar do espectador em uma espiral espelhada que
ainda hoje reflete o “real”.
Com Farocki aprendemos, desde então, que a imagem pode dar lugar
a um conhecimento que vai muito além de fazer visíveis questões acerca da
violência e da destruição: o conhecimento acerca de nós mesmos.
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Inventar territórios emancipados:
artes visuais e saberes localizados
Hertha Tatiely Silva

Introdução
A partir de O Peixe (2016), filme produzido pelo artista alagoano Jonathas de Andrade, discuto neste artigo questões relacionadas à dimensão
política do campo artístico na contemporaneidade. Como este campo tem
se estabelecido como um lugar fabricado a partir da abertura de espaços e
invenção de territórios. E como, em grande medida, promove uma acomodação autorreferente, que, mesmo inventando territórios e alargando espaços, se desenvolve em um movimento centrípeto ao redor de sua autoimagem e de seus circuitos de difusão institucionalizados (especializados).
Em contraponto à perspectiva de autorreferencialidade do campo
artístico – com sua objetividade, historicidade e códigos de produção de
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sentido – proponho, a partir da noção de saberes situados de Donna Haraway (1995), discutir o reposicionamento do olhar a partir de um lugar
parcial, localizado e crítico, com a intenção de que a relocação do olhar
possa criar possibilidades de deslocamentos e ressignificações no sistema
de conhecimento acerca da arte e maneiras de ver.

Inventar territórios
Figura 1
Jonathas de Andrade. Fotograma de O Peixe, 2016.

Fonte: < https://bit.ly/3k2WodW >
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O Peixe, um filme de vinte e três minutos do artista visual Jonathas de
Andrade, apresenta dez pescadores em ciclos de narrativa mostrados em
loop. O filme exibe um ritual de “respeito às espécies” (ANDRADE; MAIA,
2017), de acariciar peixes que se debatem durante todo decurso de passagem à morte. O ritual de abraçar “o peixe” é inventado e proposto pelo
artista e performado pelos pescadores em um único ato, o que confere ao
filme um caráter documental. Incorporando visibilidades cotidianas, O Peixe
interliga vários tempos e saberes. Irrestritas possibilidades de formas e representações do cosmo da vida são absorvidas pela produção, assim como
por todo um horizonte da arte contemporânea.
No catálogo da 32° Bienal de São Paulo - Incerteza Viva (2016) - em que
o filme foi exibido, encontra-se a descrição: “acompanha pescadores pelas marés e pelos manguezais de Alagoas, que utilizam técnicas tradicionais de pesca,
como rede e arpão, na espera pelo tempo necessário para capturar a presa”.
Na imersão ritual/performance, o pescador retém o peixe em seus braços até o
momento de sua morte, “uma espécie de abraço entre predador e presa, entre
vida e morte, entre o trabalhador e o fruto do trabalho, no qual o olhar – do
pescador, do peixe, da câmera e do espectador – desempenha papel crucial”.
O filme atravessa a fantasia e extrapola o real. A materialidade dos corpos e do ambiente produz uma nova narrativa. Sua substancialidade se produz no coeficiente entre a proposição e a realização, um território inventado.
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O peixe, elemento que “personaliza” o encontro entre pescador e presa, não
se contém em um retrato individual, expande as relações em metáforas que
refletem o coletivo: humanidade, violência, erotismo, desejo, luta, conflito,
culpa, dominação, poder, beleza, crueldade, finitude, ciclos etc.
O Peixe cria um território e a condição de possibilidade para existir é sua
condição de invenção. “Não há lugar que não passe pelo ato de inventar esse
lugar. Inventar as identidades desse lugar, os limites desse lugar, inventar
quem diz e quem escuta nesse lugar [...]” (ANDRADE; MAIA, 2017). Instigando nossos imaginários e desafiando a criação de outras relações, a invenção
de territórios é uma competência criativa por meio da qual produzimos visualmente a realidade. “Não apenas exploramos visualmente o mundo, como
também criamos visualmente o mundo” (MARQUES; CAMPOS, 2017, p. 5).
A questão da invenção de territórios relaciona-se à posição ativa e criativa, de agência e poder de intervir no mundo. Todo lugar é uma invenção, no
entanto, o ato de inventar territórios não é uma dimensão puramente estética. Como discorre Marques e Campos (2017, p. 6-7), “não podemos ignorar a
dimensão política presente nos processos de comunicação visual e de produção de imagem”. A dimensão política se efetua a partir do momento que consideramos que a imagem tem poder. E a política da imagem e da visualidade
está associada à articulação entre poder e mediação.
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A dimensão política atravessa o campo da arte, suas produções e
seus produtores, formando o território da arte. Esse território, o mundo
da arte1, desde a sua formação com o desenvolvimento do modelo acadêmico no século XVI em contexto europeu, tendo sua plenitude no século
XVIII com as ideias iluministas em prol de uma cultura laica, enciclopédica
e universal, goza de uma correlação com o ideário científico, objetivista,
de enfoque idealista.
Donna Haraway (1995, p. 8-9) desenvolveu um debate a partir das
epistemologias feministas sobre os ideais de objetividade e universalidade
na ciência, associada à índole androcêntrica do saber, codificada a partir das
leis canônicas do conhecimento. A autora sublinha outra forma de conceber “objetividade” em relação à construção de conhecimentos. Afastada das
doutrinas ideológicas e descorporificadas, estabelece uma crítica à ciência
positivista e sua posição essencialista, homogeneizante, absoluta e de falsa
neutralidade. Segundo Haraway (1995, p. 9) “todas as fronteiras internas-externas do conhecimento são teorizadas como movimentos de poder, não
movimentos em direção à verdade”. Assim, a objetividade alusiva ao método
1. Para Arthur Danto (2010) no mundo da arte nada pode ser obra de arte sem que haja uma interpretação que assim o eleja, e, Richard Shusterman (1992, p. 29) complementa, “algumas estruturas e
alguns contextos da história da arte e da teoria devem ser estabelecidos para que essa interpretação
seja possível”.
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científico é tão somente retórica ideológica. E a não posicionalidade sobre
as relações de poder envolvidas (re)produzem desigualdades, categorias de
normalidade e os sujeitos considerados “Outros”2.
A ressignificação da noção de objetividade proposta por Haraway
(1995) reconhece o caráter situado e localizado do conhecimento. Uma objetividade de saberes localizados que rompe com as posições universalistas
e relativistas, uma vez que o caráter situado é sempre parcial, posicional e
contextualizado. Trata-se de uma objetividade corporificada.
As questões expostas por Haraway (1995), deslocando o conceito de
objetividade de posições de totalidade e relatividade para a posição de situado, coloca em questão as circunstâncias políticas de construção do conhecimento. Para Linda Alcoff (2016, p. 129):

Essas circunstâncias políticas incluem como a autoridade e
a atribuição de autoridade são distribuídas, como certos lugares, processos e metodologias são valorizados enquanto
outros são desprezados e como a produção de teoria espelha a produção de desigualdades sociais.
2. “Outros” é um conceito cunhado por Simone de Beauvoir a partir do seu diagnóstico da relação
mantida pelos homens com as mulheres. “Beauvoir mostra em seu percurso filosófico sobre a categoria de gênero que a mulher não é definida em si mesma, mas em relação ao homem e através do olhar
do homem. Olhar este que a confirma num papel de submissão que comporta significações hierarquizadas dadas à mulher através desse olhar masculino. Este olhar funda a categoria do Outro beauvoriano” (RIBEIRO, 2016). O “Outro” é reflexo de dinâmicas sociais constituídas em torno de um único
sujeito, um modelo fundamental de ser humano. Assim, o que diferencia desse único essencial é tido
como Outro. “O modelo de sujeito permanecia único e os “Outros” representavam exemplos inferiores,
hierarquizados em relação ao sujeito único” (IRIGARAY, 2002, p. 2).
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Questões que se referem ao processo de legitimação do conhecimento
são problemáticas epistemológicas. O sentido proposicional da epistemologia ocidental tem garantido ao mundo da arte o direito de julgar os saberes
e fazeres artísticos oriundos do mundo da vida3, como por exemplo, o que
esse sistema categorizou como “artesania”, mais especificamente, artesania
produzida no Sul global. Como Alcoff (2016, p. 131) questiona: “É realístico
acreditar que uma simples “epistemologia mestre” possa julgar todo tipo de
conhecimento originado em diversas localizações culturais e sociais?”
Visões etnocêntricas e elitistas buscam classificar e explicar produções
estéticas produzidas fora do círculo restrito e restritivo do mundo da arte a
partir de regras de distinção. Tendo como ponto de referência a arte “normal”, “culta”, “não-popular”. A “outra” arte é, em grande parte, concebida a
partir de enquadramentos folclorizantes e museologizantes (NEVES, 1977,
p. 197). Fixada no tempo, presa a ideia de tradição estanque, concebida a
priori e representativa de uma etapa que precede a “erudição”, essas produções devem ser salvaguardadas como símbolo de um passado já superado.
3. Mundo da vida (lebenswelt) é um conceito filosófico criado por Edmund Husserl, em uma definição
geral, é entendido como a experiência e o conjunto coerente de vivências “pré-científicas”, como “[...]
o mundo permanentemente dado como efetivo na nossa vida concreta (HUSSERL, 2012, p. 40). O
mundo da vida é definido a partir da oposição à concepção “científica” de mundo e realidade, e como
interpreta Matheson Russel (2006, p. 194), é disposto na experiência imediata, abrangendo os aspectos culturais e todas as formas de intersubjetividade. Nesse sentido, a noção de mundo da vida está
diretamente relacionada a crítica empreendida por Husserl não apenas ao método científico e sua
epistemologia oculta, mas também à atividade concreta do fazer científico e suas diversas implicações, tanto filosóficas como existenciais e éticas (MISSAGIA, 2018, p. 192).
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O mais conflitante dessa narrativa é que a “outra” arte tem servido de
alimento para a arte “normal”, que a digere num processo antropofágico de
esvaziamento e atribuição de sentidos. Ora por assumir a “responsabilidade”
de definição, conservação, dissecação e interpretação (PRICE, 2000, p. 103)
desses saberes e fazeres, ora se valendo das práticas de “pós-produção4”
(BOURRIAUD, 2009) da arte contemporânea.

Território da arte
Retomando as reflexões a partir do filme O Peixe, em que há uma invenção de território, ressalto a importância de buscar por sentidos a partir
de concepções mais amplas, plurais e generosas, não se restringindo à guarida do campo artístico - com sua objetividade, historicidade e códigos de produção de sentido. Como escreve Alloa (2017, p. 11) existe uma disposição de
circunscrever as imagens em uma rede de sentidos já estabelecidos:

Os debates sobre a imagem, novos ou antigos, são frequentemente debates em torno dos lugares e dos espaços os
quais atribuir às imagens. Por essa razão, os pensamentos da
imagem raramente foram pensamentos a partir da imagem
4. Segundo Nicolas Bourriaud (2009, p. 8), pós-produção “não se trata de elaborar uma forma a partir
de um material bruto, e sim de trabalhar com objetos atuais em circulação no mercado cultural, isto é,
que já possuem uma forma dada por outrem. Assim, as noções de originalidade (estar na origem de...) e
mesmo de criação (fazer a partir do nada) esfumam-se nessa nova paisagem cultural [...]”.
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(ou segundo a imagem, para falar como Merleau-Ponty), mas
consistiam antes em uma inserção desse objeto incômodo e
perturbador em uma ordem de saberes já estabelecido.

Figura 2
Jonathas de Andrade. Fotograma de O peixe, 2016.

Fonte: < https://bit.ly/3cZWTmQ >

A arte contemporânea ao incluir representações materiais e simbólicas procedentes do cotidiano abre a possibilidade para que os fundamentos
e os sentidos das práticas artísticas sejam ampliados. Mas, em grande parte, isso não se efetua porque, entre vários fatores, não tem sido levado em
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conta “os critérios estéticos de seus produtores e sim outros tipos de valores
[...] que não lhes são imputados (PRICE, 2000, p. 10).
Produções artísticas contemporâneas lançam-se para as visualidades
cotidianas, onde elementos do mundo da vida são apropriados, fundidos e
ressignificados. Transfigurando práticas, reelaborando saberes e produzindo outras relações, complexas e difusas.
O mundo sistêmico da arte, o mundo da arte, contrasta com o mundo
das experiências do comum, o mundo da vida – terreno de experiência e sentido elaborados na nossa vida cotidiana. O que faz com que os usos de representações do comum em produções abalizadas pelo mundo da arte embaralhem as relações de correspondência que identificam o que é valorado como
arte. Isso provoca a elaboração de interfaces que forjam ligações entre essas
diferentes ordens de coisas por meio da criação de códigos que produzem
sentidos convergentes à rede autorreferencial da arte.
Stuart Hall (2016, p. 109) expressa como a produção de sentido é uma prática de representação sustentada a partir do uso de códigos. Segundo o autor,

[...] se você tiver que fazer uma ligação entre sistemas que não
são os mesmos e fixá-los, pelo menos por um tempo, para que
outras pessoas saibam o que, em um sistema, corresponde a
que coisa em outro, então deve haver algo que nos permita
uma tradução entre eles [...]. Portanto, a noção de códigos.
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Os códigos têm natureza transitória, uma vez que os sentidos sempre
estão mudando. Os códigos operam como convenções sociais, “como os sentidos mudam e transitam, então, de modo inevitável, os códigos de uma cultura se alteram imperceptivelmente” (HALL, 2016, p. 109). E assim, criando
códigos que possibilitem produzir sentidos intrínsecos ao próprio campo da
arte que os saberes e fazeres cujos significados são distintos dos elaborados
pelas considerações estéticas e historiográficas do mundo da arte são inseridos à narrativa de validação e delimitação do campo artístico.
Ao fazer da experiência do comum espaços de arte, os artefatos que
decorrem destes alargamentos e invenções são dotadas de certa “objetividade” e deslocados para uma superfície positiva e mensurável que, como
apresenta Belting (2005, p. 66), “responde a outras questões, já que [...] a
obra de arte [é] um objeto tangível e histórico que permite classificação, datação e exibição”. Mesmo voltando-se para as coisas do mundo, não mais se
fixando em materialidades que retêm identificação artística, a manutenção e
a reiteração de rituais afirmam o mundo da arte como categoria de distinção.

Inventar territórios emancipados
Em busca de dar conta de um conjunto de relações e processos que envolvem o “espaço usado” (SANTOS, 1998, p.15), o conceito de território tem recebido diferentes designações influenciadas por contextos históricos e vieses
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filosófico e ideológico. Numa perspectiva pós-moderna, a noção não se restringe apenas à dimensão material, compreendendo também a dimensão representacional (simbólica). Assim, abrange a “imaterialidade das representações e percepções sociais, as iconografias, símbolos e discursos, que dão a ele
[território] uma base cultural de análise” (FIUNI, 2015, p. 3, grifo nosso).
A perspectiva pós-moderna, desse modo, integra o dinamismo das relações sociais assumindo o campo cultural como elemento constitutivo de
territórios. Os estudos das representações, dos valores e das ideologias convergem ao entendimento que o espaço também é subjetivo e que existem
vários níveis de relações entre as pessoas e a sua paisagem. “É pela existência de uma cultura que se cria um território e é por ele que se fortalece e se
exprime a relação simbólica existente entre a cultura e o espaço (BONNEMAISON, 2002, p. 101-102)
A partir da compreensão de território como lugar da relação entre espaço e cultura, retomo à compreensão de Haraway (1995) acerca de “saberes localizados”. Segundo a autora, a partir de uma perspectiva metafórica,
isto é, do “problema entre corpos e linguagem” (1995, p. 12), a consideração
de que toda visão tem uma natureza corpórea pode trazer a compreensão de
objetividade para um terreno parcial, localizado e crítico. Segundo a autora,

Todas as narrativas culturais ocidentais a respeito da objetividade são alegorias das ideologias das relações sobre o que
chamamos de corpo e mente, sobre distância e responsabi-
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lidade, embutidas na questão da ciência para o feminismo.
A objetividade feminista trata da localização limitada e do
conhecimento localizado, não da transcendência e da divisão entre sujeito e objeto. Desse modo podemos nos tornar
responsáveis pelo que aprendemos a ver (1995, p. 21).

Os conhecimentos localizados, ou seja, situados e corporificados, operam a partir do deslocamento e ressignificação dos sistemas de conhecimento e maneiras de ver. “A visão é sempre uma questão do poder de ver – e
talvez da violência implícita em nossas práticas de visualização” (HARAWAY,
1995, p. 25). E o poder de ver relaciona-se aos processos de interpretação e
significação, compondo também o regime de visualidades. Compreendendo
a visualidade como efeito de táticas que estruturam o visível, compostas por
operações que classificam, categorizam e estetizam a realidade visualizada.
De modo que visualizar também implica estar envolvido na autoridade de
percepcionar, interpretar e significar a realidade por meio das visualidades (MIRZOEFF, 2016). O que aproxima de Richard Wöllheim (2002, p. 16)
quando elabora que “não existe olhar inocente”.
O poder de ver realiza-se “no espaço entre a imagem e o olhar que ela
provoca, uma atmosfera pensativa se forma, um meio pensativo” (ALLOA,
2017, p. 9). Esse meio pensativo, o tempo do olhar, é sempre relativo, pois é
situado, está em função do sujeito, dos seus repertórios, do seu potencial de
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articulação e imaginação. A ardileza do olhar é produzida na operacionalização das maneiras de ver e as implicações com os sistemas de conhecimento.
O ato de olhar, assim, não se fixa e não se constitui somente na literalidade fisiológica, envolve ligações com a dimensão cultural subjetiva, que,
como examina Jonathan Crary (1987), foi periodicamente historicizada por
técnicas e discursos. Ver é parte intrínseca do processo de dar sentido ao
que somos e ao que nos envolve. A visão é um processo complexo que empreende estímulos sensoriais que produzem experiências que são transpostas por elaborações tanto cognitivas como sensíveis. Haraway (1995, p. 22)
entende que “todos os olhos, incluindo os nossos olhos orgânicos, são sistemas de percepção ativos, construindo traduções e modos específicos de ver,
isto é, modos de vida”.
Nesse sentido, ver é sempre um processo duplo, que transita na ordem dos signos e na ordem das coisas, entre a transparência e a opacidade
(ALLOA, 2017, p. 13). Na busca por uma elucidação sobre os termos transparência e opacidade nas dinâmicas do ver, Alloa (2017, p.13) menciona que,

[...] as teorias da transparência consideram que a proposição/imagem/ é uma proposição de dois termos, enquanto que as teorias de opacidade assumem que a proposição/imagem/ é uma proposição em um único termo. Para

Coleção Desenrêdos, volume 12, 2020

Inventar territórios emancipados: artes visuais e saberes localizados | Hertha Tatiely Silva

140

Ir para Sumário

Inventar territórios emancipados: artes visuais e saberes localizados | Hertha Tatiely Silva

141
mantê-la em transparência, é preciso que toda imagem
seja sempre imagem de alguma coisa, é portanto sempre
um x imagem de um y (em termos formais, a proposição/
imagem/ deveria ser escrita “imagem (x,y)”). Para tomá-las como o contrário da opacidade, o ser-imagem coincide com seu ser-aí e não há necessidade de um termo
exterior instituinte da “imagicidade” (aqui, a proposição/
imagem/ se escreve “imagem (x)”).

Figura 3
Jonathas de Andrade. Fotogramas de O peixe, 2016.

Fonte: < https://bit.ly/3k2WodW >
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O Peixe é atravessado por esses duplos paradigmas. O da transparência
do sistema da arte e de sua rede autorreferencial, e o da opacidade da própria materialidade do ambiente e do gesto. Entre a materialidade opaca e a
referencialidade transparente, ver (um artefato visual artístico, ou não) requer tanto uma identificação com o tangível, como uma associação com um
sistema de simbolização. “A imagem será pensada sucessivamente na transitividade transparente e na sua intransitividade opaca, sucessivamente como
janela e como superfície impenetrável, como simples alegoria [...] e como pura
tautologia [...]” (ALLOA, 2017, p. 14).
Gostaria de chamar a atenção para a necessidade de desprendimento da rede autorreferencial da arte. A invenção de territórios emancipados
requer abertura para realidade dos artefatos, para os processos “corporificados”, para a substancialidade das coisas. O campo de forças do território
da arte abafa as possibilidades de uma experiência corporificada, tal como
acontece no filme O Peixe. Experiência é construção de conhecimento, implica mais do que a consideração de repertórios pessoais ou a assimilação
de sistemas convencionados. É reconhecer a potencialidade do já assimilado,
mas como impulsão para iminentes construções e reconstruções. Experiência é potência, que não se deriva do ser, mas do “vir a ser”.
A elaboração de sentidos não é um processo “desencarnado” ou de
abstração sobre dada realidade. É uma entrega, uma experiência de ver no
sentido apresentado por Shusterman (1998, p. 38): “não está confinada aos
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limites restritos da prática artística historicamente definida e não é sujeita,
portanto, ao controle exclusivo daqueles que dominam essa prática e determinam seus objetivos”.
A experiência de ver está conectada com o poder de ver. É iminência, se produz no devir. Entre a opacidade e a transparência habita um ser
próprio que é a imaginação. É nesse interstício que se inventa territórios
emancipados. Compostos a partir de uma lógica própria, elaborados a partir
do coeficiente de liberdade daquele que vê. Segundo Alloa (2017, p. 16),

Entrelaçamentos temporais, quiasmas de olhares, as imagens não saberiam propriamente ser localizadas nem
aqui nem lá, mas constituem precisamente esse entre que
mantém a relação. Como tais, as imagens requerem uma
outra forma de pensar que suspenderia suas certezas e
aceitaria expor às dimensões de não saber que implica
toda a experiência imaginal.

A objetividade positivista instrumentalizada tem mediado pontos de
vistas reprimindo a objetividade parcial, localizada, mas não fixa, e lugares de
metáforas e imaginação. “Com o sangue de quem foram feitos meus olhos?”
(HARAWAY, 1995, p. 25). Ver nas artes visuais, em grande parte, não tem sido
uma experiência corporificada, mas de tomada de uma rede de sentidos já
estabelecidos. No entanto, o “eu cognoscente é parcial em todas as suas for-
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mas [...] está sempre em busca de possibilidades de conexões e aberturas inesperadas do que o conhecimento situado oferece” (HARAWAY, 1995, p. 26-33).
As artes visuais podem abrir-se mais efetivamente para os conhecimentos localizados. Para isso é preciso desprender as produções artísticas das
limitações do sistema convencionado. A autorreferencialidade que a noção
‘arte’ transporta configura um circuito fechado, cujo fluxo circula apenas entre
seus componentes, tornando-se um símbolo de distinção social, “capital cultural, que por sua vez, é poder” (BULHÕES, 1991, p. 32). Retirar das produções
artísticas seu status distintivo é trazê-las para o campo dos saberes situados.

Considerações finais
A arte de raiz única é uma função de interpretação que se inscreve em
uma rede de significações históricas, teóricas e sociais. Para que um artefato
seja reconhecido como arte é necessário um sistema referencial. Ou seja, é
um modo de interpretação da realidade a partir de uma narrativa de objetividade que produz modos de ver assentes a códigos de produção de sentidos.
Para inventar territórios emancipados de um sistema da arte que só (re)
produz autoimagens é importante atentar-se aos saberes localizados, para a
corporeidade dos artefatos. Desde pontos de vistas situados, abrem-se possibilidades de atuar sobre os sistemas de conhecimento e empreender deslocamentos e ressignificações. O poder de ver e a experiência de ver procedem
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da autoridade de percepcionar o visível. E a autoridade na compreensão e
elaboração de sentidos se torna possível a partir do desprendimento de sistemas de sentidos já convencionados. É a partir da liberdade, imaginação e
invenção que os territórios emancipados vivem.
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Entre o erotismo e o obsceno:
notas sobre moralismo, pudor
e arte acadêmica a partir de Rodolfo
Amoedo e Henrique Alvim Corrêa
Rayani Rodrigues Melo

Introdução
A representação do corpo sempre assumiu um lugar fulcral nas escolas de arte e representá-lo nu envolveu, muitas vezes, uma série de tensões, especialmente no século XIX, como o aponta Stephanie Dahn Batista
(2011), em O Corpo Falante: Narrativas e Inscrições num Corpo Imaginário da
Pintura Acadêmica do Século XIX, ao dizer que o nu, nesse período e em Paris,
passava por um momento de negociação entre o mundo particular/sexualizado e o mundo geral idealizado.

ISBN: 978-65-86422-57-3

Ir para Sumário

As academias de Belas Artes no ocidente, especificamente entre a metade do século XIX e início do século XX (período em que foram elaboradas
as obras que serão aqui analisadas), possuíam um rigoroso esquema de ensino e prática de desenho de figura humana. No caso da Academia Imperial de
Belas Artes no Rio de Janeiro (AIBA), a práxis metodológica aproximava-se
do sistema francês de ensino e apresentava um exigente esquema de disciplinas voltadas para ao estudo da figura humana, por meio das quais regiam
os ideias de beleza da Antiguidade greco-romana (BATISTA, 2011).
O presente texto propõe uma análise comparativa entre duas obras,
sendo elas, Estudo de Mulher (1884) do artista Rodolfo Amoedo (1857-1941)
e um desenho – sem título conhecido e sem data, do artista Henrique Alvim
Corrêa (1876 -1910). O objetivo é explorar as semelhanças e disparidades
que existem entre as duas obras, atendo-se também a algumas interrogações particulares. Os temas aqui abordados nada mais são que ramificações
sugeridas pelas próprias obras.
Na perspectiva de adensar esse estudo, é preciso lembrar que o contexto social em que as obras de Rodolfo Amoedo e de Henrique Alvim Corrêa foram elaboradas, relaciona-se a um momento demasiadamente marcado por
uma postura moralista. Este período, ironicamente, se manteve obcecado pela
ideia do nu artístico: “O século mais pudibundo quanto à vida cotidiana inventa a teoria do nu artístico.” (BOLOGNE, 1990, p. 250). O nu artístico, para ser
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aceito diante das querelas pudicas presentes no academicismo e também na
vida social no século XIX, tinha que ser um nu que necessariamente suscitasse
ideias morais, e não o contrário. Jean-Claude Bologne em A História do Pudor
(1990) salienta que a nudez moral, longe de ser um paradoxo, era sobretudo
um recurso contra as investidas realistas que surgiram nesse período.
Através dessas obras também pretendo, ainda que brevemente, discutir a capacidade transgressora de alguns artistas acadêmicos, apesar do modernismo (preocupado em construir uma cultura consciente de seu próprio
tempo) ter buscado distanciar-se ao máximo de todas as tradições, visando a
superação assim como novos caminhos em relação aos períodos anteriores
(ARGAN, 2010). Esse pensamento acabou contribuindo para a ideia de que
a arte acadêmica seria representante de uma arte a ser superada, por ser
demasiadamente tradicional.
A tentativa aqui, então, é fazer um exercício de retorno à produção
acadêmica nacional, eliminando possíveis convicções enviesadas pelos discursos modernistas, para não correr o risco de repetir uma narrativa hegemônica e passível de questionamentos, sem deixar de reconhecer que o modernismo, especificamente pensando o cenário nacional, com todos os seus
manifestos e antropofagias, de fato oxigenou a produção artística do país.
Lançar um olhar mais demorado rumo à produção de Rodolfo Amoedo e Alvim Corrêa configura-se em um esforço em ver além do que já ima-
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ginamos ser a arte acadêmica dos oitocentos brasileiro. Segundo Rosângela Miranda Cherem (2008),

para alcançar as pulsações contidas em algumas obras talvez
seja preciso ultrapassar as questões de território e nação
para reconhecer que por vezes mesmo cumprindo certas
expectativas e atendendo às encomendas, os artistas conseguiam se distanciar do caráter ilustrativo e/ou narrativo
guardando naquelas formas todo um universo de inquietações e investigações plásticas que vinham sendo delineados
desde o alvorecer moderno. (CHEREM, 2008, p. 5)

Rodolfo Amoedo e Alvim Corrêa são dois exemplos de artistas que ainda que acadêmicos, mantiveram-se também fiéis às pulsações de seu tempo
e conseguiram driblar a pudica regra de representação dos corpos vigente
na segunda metade do século XIX, onde o nu se vestia de arte para ser representado. “A tentativa de moralizar a nudez, estetizando-a, leva à concepção
do nu artístico. Esse nu resulta de um tipo especial de olhar assexuado do
artista [...]” (PESSANHA, 1991, p.48). Para alcançar o nu vestido de arte, ou
seja, o nu moralizante, os artistas faziam uso de certos estratagemas como
acrescentar em suas obras referências narrativas heroicas ou alegorias que
remetiam à terras exóticas, técnicas que pudorizavam os nus.
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O acadêmico (e intransigente) Rodolfo Amoedo,
em Estudo de Mulher
Rodolfo Amoedo, um dos grandes representantes do academicismo
nacional, natural da Bahia, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1874 e ingressou na AIBA, onde trilhou um frutífero caminho como artista, obtendo
diversas premiações. Em 1878, ganhou o famoso prêmio de viagem que dava
aos artistas a oportunidade de residência artística fora do país, mais comumente na Europa e com frequência, se dirigiam a Paris. A disputa pelo prêmio de viagem foi acirrada e o artista concorreu com Henrique Bernadelli
(1857-1936) e Firmino Monteiro (1855-1888). Venceu após dois empates
através do “voto de qualidade” do então diretor da AIBA, Antônio Nicolau
Tolentino (1810-1888) (GULLAR, 1989). Na Europa, Amoedo matriculou-se
na Beux Arts de Paris, onde foi aluno de Alexandre Cabanel (1823-1889) e
Puvis Chavanes (1824-1898).
A despeito do grande reconhecimento de Amoedo em relação às suas
pinturas indianistas realizadas durante sua residência na Europa, como Marabá (1882) Último Tamoyo (1883), entre outras, obras que expressam a grande
qualidade técnica do pintor, centro-me em uma obra específica que embora
tenha sido realizada durante o seu pensionato, não faz parte de suas produções indianistas, porém, é de singular importância para a produção artística
nacional, pois foi considerada o primeiro nu moderno da arte brasileira.
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Figura 1

Rodolfo Amoedo, Estudo de Mulher (1884). Óleo sobre tela, 150,5 x 200cm.
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.
Fonte: <https://bit.ly/34MV8XY>.

A obra Estudo de Mulher (1884) faz parte do acervo do Museu Nacional
de Belas Artes do Rio de Janeiro. Trata-se de um óleo sobre tela em que uma
mulher nua repousa deitada de costas em uma pose que remete a um certo
relaxamento. Sua mão esquerda cai ao chão segurando uma ventarola à moda
oriental. Seus pés se entrelaçam sob a amarrotada e brilhante colcha de cetim,
posição que ressalta o volume e os contornos de seu corpo, acrescentando

Coleção Desenrêdos, volume 12, 2020

Entre o erotismo e o obsceno: notas sobre moralismo, pudor e arte acadêmica (...) | Rayani Rodrigues Melo

154

Ir para Sumário

Entre o erotismo e o obsceno: notas sobre moralismo, pudor e arte acadêmica (...) | Rayani Rodrigues Melo

155
à obra um claro e elegante erotismo. A representação lembra alguns trabalhos de Jean Dominique Ingres (1780-1867), como sua série de banhistas que
pousam de costas para o espectador, como Banho Turco (1862) e a Banhista de
Valpiçon (1808), assim como a célebre Grande Odalisca (1814). Nessas obras,
todas as mulheres aparecem de costas, expondo a alvura de suas peles brancas em um ambiente coberto de referências orientais.
O orientalismo nesta obra de Amoedo (Figura 1) se faz presente especialmente pela ventarola que a mulher segura junto ao chão. Antes de configurar-se como uma estratégia para assegurar que era um nu com facetas
morais, é um sinal de um artista consciente das pulsões de sua época, pois

a mulher deitada de costas para o observador ocultando então sua identidade, sem referência literária no título, em um
cenário carregado de uma áurea oriental, aqui é compreensível como uma proclamação do moderno. (BATISTA, 2011).

Antes de avançarmos na análise de Estudo de Mulher, faz-se necessário salientar as estratégias que o pudico século XIX inventou para moralizar
a representação do corpo nu na arte. O referencial iconográfico de cunho
oriental que comumente aparece nas obras de arte, especialmente na segunda metade do século XIX, foi inserido pelo romantismo, sendo Ingres um
dos grandes representante de temáticas orientais em ambientes intimistas.
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Para Bologne, o nu do século XIX conservou duas grandes orientações
do século XVIII, eram elas: para representar o nu, necessariamente haveria de
ter a licença dada através da representação de alegorias heroicas do passado,
ainda que adaptados para a representação de um acontecimento contemporâneo à época; a outra forma era representar o nu através de um exotismo de
terras distantes. Tais meios de tratar o nu o tornavam mais palatável, pois “estes dois tratamentos do nu introduzem um véu de pudor entre objeto e o olhar;
distanciação temporal (nu antigo) ou espacial (nu oriental), que se presume
eliminar a paixão” (BOLOGNE, 1990, p. 250). O nu artístico estritamente realista, sem preceitos orientais e sem desculpas alegóricas de acontecimentos
distantes era o que a academia e a boa moral do século XIX visava combater.
Retomando a obra Estudo de Mulher, há relatos que esta pintura, quando levada ao público na exposição de 1884 no Museu Nacional, despertou as
pulsações dos mais diferentes desejos eróticos nos espectadores, e por isso
foi acusada de imoral (COSTA, 2013). Ainda que Amoedo tenha acrescentado sutilezas orientais à obra, ele não exibiu um trabalho que garantisse o
véu do pudor e a distância segura entre o observador e a figura feminina, ou
sequer utilizou referenciais alegóricos indianistas. O título nada alude a uma
licença poética e a mulher que repousa, parece estar numa posição sinuosa
demais, ao ponto de despertar em Angelo Agostini, um dos críticos que estava presente na exposição, desejo claro de tocá-la: “Perdoaríamos a ousadia
de uma posição como a dessa mulher, se a sua execução chegasse a provocar,
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da parte de quem olha, o desejo de dar-lhe uma palmada. Então sim!” (ANGELO AGOSTINI apud COSTA, 2013).
Amoedo despertou desejos que a pudica sociedade do século XIX, com
suas inúmeras formas de regular a nudez dos corpos, especialmente no que se
refere ao corpo feminino, se esforçava ao máximo em reprimir. Todavia, não
são esses desejos tão latentes e tão humanos que a arte às vezes alude e é punida por provocar? Artistas do século XIX, tanto quanto artistas do século XXI,
enfrentam a mesma cruzada moralizante que parece mostrar-se atemporal.
Relacionando a obra de Amoedo e a reação de seus observadores, podemos refletir sobre o incômodo provocado naquele momento com o apoio
das observações feitas por Geroge Bataille (2017), em O Erotismo. Segundo
o autor, o erotismo brinca com as formas constituídas da sociedade, “o que
está em jogo no erotismo é sempre uma dissolução das formas constituídas
[...], das formas de vida social que regulam e fundam a ordem descontínua
das individualidades definidas que somos” (BATAILLE, 2017, p.41).
Por ordem descontínua, Bataille explica que somos todos seres descontínuos justamente por sermos únicos. E, entre cada ser, há um abismo de distância que nos separa. Já o desejo erótico, especificamente, o erotismo dos corpos,
leva ao rompimento dessa ordem descontínua. É onde mora o desejo que tanto
se tenta suprimir, levando consequentemente à condenação e/ou repressão
de expressões artísticas, como foi vítima Amoedo e tantos outros artistas de
tempos idos, e como são vítimas diversos artistas de tempos contemporâneos.
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A obscena nudez em Alvim Corrêa
A segunda obra a ser analisada é um desenho, sem data, realizada pelo
artista Henrique Alvim Corrêa (Figura 2). Alvim Corrêa, embora tenha sido
um artista que teve toda a sua produção elaborada fora do país, tem uma
obra icônica para a produção artística nacional, pois, como o observa Pessanha (1991, p. 19), Henrique Alvim Corrêa foi “o mais explicitamente erótico
entre os artistas brasileiros do período, não produziu para consumo local,
entretanto sua obra hoje é uma baliza na História da Arte no Brasil”.
Natural do Rio de Janeiro, Alvim Corrêa mudou-se para Europa quando tinha apenas 17 anos1. No ano de 1894, ele iniciou seus estudos em Paris,
frequentando o ateliê de Édouard Detaille (1848-1912), reconhecido pintor
de batalhas. Entre 1895 e 1897, Corrêa expôs no Salon de Paris, apresentando telas com temáticas de guerra2. Em 1898, na Bélgica, o artista realizou a
obra que mais lhe rendeu notoriedade: ele ilustrou uma versão de luxo do
romance A Guerra dos Mundos (1898), de Herbert George Wells.

1. Cf, GULLAR, Ferreira. 150 anos de pintura no Brasil: 1820-1970. Rio de Janeiro: Colorama, 1989.

2. Cf. EULÁLIO, Alexandre. Henrique Alvim Corrêa: guerra e paz. Cotidiano e imaginário na obra de um
pintor brasileiro no 1900 europeu. In: Literatura e Artes Visuais. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui
Barbosa, 1981
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Figura 2

Henrique Alvim Corrêa, Sem título, s.d. Bico de pena crayon sobre papel,
35x27cm. Coleção Antônio Maluf, São Paulo
Fonte: < https://bit.ly/3lBhDp1>.

A obra de Alvim Corrêa aqui analisada é um desenho em bico de pena
e crayon sobre papel de pequeno tamanho, suas medidas são 35 cm X 27 cm,
e até onde foi possível saber, ela faz parte da coleção Antônio Maluf, conservada em São Paulo.
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Ao observamos o desenho nos deparamos com uma curiosa cena composta por três personagens, sendo um deles uma mulher que encontra-se
sentada ao chão em um cenário sem muitos detalhes. A mulher está de pernas abertas de um modo a deixar sua vulva com pelos completamente exposta. Sentada ao chão ela sorri enquanto um ser alado, possivelmente um anjo
com uma enorme navalha na mão direita e segurando a vulva da mulher com
a mão esquerda, prepara-se para depila-la. Parece haver espuma para barbear na navalha e, próximo à genitália da mulher, há também um outro anjo
acima da cabeça da personagem, que parece arrumar-lhe os cabelos.
A obra de Alvim Corrêa está carregada de elementos fantásticos, recorrentes em seus trabalhos de cunho mais licencioso. Ao mesmo tempo que
o caráter fantástico pode reduzir o mimetismo na arte, distanciando então
a cena representada de uma realidade palpável, ainda assim, essa obra de
Alvim Corrêa parece não submeter-se às pudicas regras de representação
de um corpo nu na arte. Isso porque há uma mulher de pernas abertas e que
exibe sua vulva com pelos. Na representação de um corpo idealizado o pelo,
se aparente, é passível de condenação, pois fazem parte de um processo biológico esperado em mulheres adultas, é algo real demais, portanto, imoral
para ser representado na arte do século XIX. A referência iconografia fantástica visível na obra de Corrêa através dos seres alados, aproxima-o à tradição
simbolista, vigente no fim do século XIX.
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Segundo Thais Fernanda Martins Hayek (2005), em seu estudo intitulado Alvim Corrêa e Suas Mulheres Desnudas, as obras do artista apresentam
um simbolismo grotesco explícito que configura-se como um retrato de uma
época, ou seja, apesar da característica fantástica na obra evitar um certo mimetismo, ainda sim, essa obra configura-se como uma reflexão de seu tempo.
Por mais fantástica ou grotesca que possa ser a obra de Corrêa, ela
causa um certo espanto porque “agride” os olhos tanto do academicismo
conservador do século XIX, quanto os olhos mais pudicos dos tempos de
hoje. Este pequeno desenho configura-se no que Jean Baudrillard (2001)
definiu como “obsceno”:

na obscenidade não há mais jogo, o distanciamento do
olhar se extingue [...], a obscenidade leva à visibilidade total das coisas, é a essa altura tão insuportável que é preciso lhe aplicar uma estratégia de ironia para sobreviver. Do
contrário uma tal transparência seria absolutamente insuportável. (2001, p. 29)

Para Baudrillard, as palavras cena e obsceno, apesar de não apresentarem o mesmo significado etimológico, criam um ímpeto de aproximação.
A manifestação da obscenidade ocorre através de uma cena e, para o autor,
a existência de uma cena implica em um “jogo dialético entre olhar e distanciamento, jogo e alteridade” (BAUDRILLARD, 2001, p. 29). Todavia, para a
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obscenidade se revelar, é necessário que a fronteira que distancia o espectador e a cena desvaneça-se ao máximo, ao ponto de não mais existir ou ao
menos, não ser mais percebida.
A pequena composição de Alvim Corrêa (Figura 2) causa ruídos e aos mais
pudicos pode causar um forte incômodo por ser demasiadamente explícita. Não
há ali nenhum disfarce. Seus pelos pubianos são depilados e tem seus cabelos
penteados por seres fantásticos. A mulher está à vontade, há prazer naquele
ato, pois o sorriso se manifesta em seu rosto, o aprazimento não foi recalcado.
A composição de Corrêa (Figura 2) é tão explícita que convida o espectador a participar daquela ação, porém, de forma silenciosa, como um típico
voyeur. Alvim Corrêa, por meio desta obra promove uma forma de romper com
o olhar distanciado. Não cria metáforas no título, não carrega a imagem com
iconografias exóticas de terras distantes. O artista explicita a genitália, o sexo,
a vulva, os pelos, tornando a obra obscena por não introduzir um véu de pudor
ao nu. A obra convida a ver a cena, e vê-la exatamente como ela é. Como se
saltasse aos olhos, não deixando-nos outra opção a não ser, simplesmente, ver!

Algumas considerações finais
Os temas obscenidade, pudor e erotismo foram aqui discutidos usando
como ponte reflexiva as obras de Amoedo e Alvim Corrêa, artistas acadêmi-
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cos do século XIX que, mesmo inseridos em um contexto onde a prática artística estava sob a tutela de um rigoroso esquema moral de representação,
criaram estratégias para transgredir e expor seus trabalhos.
Para Bataille, a transgressão se dá quando ocorre uma quebra temporária das correntes das interdições. Ela nos traz a angústia e a sensação de
pecado que são os passos iniciais para adentrar-se no erotismo (BATAILLE,
2017). Apresentei duas obras consideradas eróticas, cada uma com seu respectivo nível de aceitabilidade.
Amoedo, que foi chamado de imoral por seu rigorosamente elaborado
Ensaio de Mulher, hoje tem seu espaço garantido na sala de exposição permanente do Museu Nacional de Belas Artes, um lugar bem consolidado na
historiografia da arte nacional. Alvim Corrêa, a despeito de sua importância para a História da Arte brasileira, raramente é mencionado em trabalhos
acadêmicos, e pouco sabemos, sobre ele. Será que Alvim Corrêa, um artista
considerado obsceno, recebeu como resposta por seu erotismo e ousadia
um completo ostracismo? Terá sido ele vítima de um moralismo que dá luz ou
silencia obras e artistas de acordo com seus princípios e critérios? Essas são
questões que emergem quando paramos para analisar produções artísticas
que, durante o curso da história, receberam tratamentos diferenciados.
Revisitar a arte acadêmica e olhar para a produção de artistas acadêmicos brasileiros do século XIX parece uma tarefa necessária quando refle-
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timos sobre as impressões, muitas vezes negativas, que se têm sobre essa
produção. Autores dos estudos da Cultura Visual já chamaram a atenção
para as formas como deglutimos as narrativas hegemônicas, pois podem,
muitas vezes, retratar o lado da história que conseguiu se sobrepor através
do apagamento de um outro lado que foi “superado” ou excluído.
Pensar as imagens produzidas por dois artistas acadêmicos, tecer reflexões críticas evitando sobrepor às obras preceitos morais ainda vigentes nos
dias de hoje, questionar o lugar mais ou menos privilegiado que tais artistas ocupam e, especialmente, reavaliar a importância da arte produzida no Brasil classificada como “acadêmica” são, também, formas de repensar o conhecimento.
Temos o direito de olhar e de conhecer as obras de Alvim Corrêa sem
o julgamento moral que lhe foi imposto anteriormente. Temos o direito de
conhecer as produções de Amoedo sem partirmos de uma discurso pronto
de que a arte acadêmica é uma arte “inferior” por ser pouco ousada e demasiadamente fiel a um tradicionalismo europeu.
Revisitar o passado e refletir a partir dessas imagens são possíveis formas de operar em uma contra história, utilizando aqui os termos de Nicholas
Mirzoeff (2016) em O Direito de Olhar, pois, “a autonomia reivindicada pelo
direito a olhar opõe-se assim à autoridade da visualidade. Mas o direito a
olhar veio primeiro e não devemos esquecê-lo” (MIRZOEFF, 2016, p. 747).
Assim, cabe a nós, olhar para trás, refletir criticamente sobre os discursos
que repetimos quase que automaticamente, para questionarmos narrativas
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que qualificam e desqualificam, iluminam ou silenciam obras de arte da maneira que melhor convém àqueles que adquiriram o poder de guiar o curso
da História da Arte.
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Cultura Visual, Direito e pesquisa
doutoral: atravessamentos
Fernanda Sousa Oliveira

Notas iniciais
A escrita desse capítulo, desde sua primeira proposta na aula inaugural
da disciplina de Teorias da Arte e da Cultura Visual, para se constituir num
processo criativo individual, substancial e ao mesmo tempo sistematizador
do aprendizado discente, até seus desdobramentos finais que convergiram
para a construção de um trabalho coletivo, a elaboração de um dossiê, nunca
se apresentou como atividade doutoral sensível ao meu toque. A causa não
se localiza na forma em si, mas na materialidade do fato, ou seja, em atravessar Cultura Visual e Direito.
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Anteriormente realizei aproximações entre Cinema e Direito1 por
meio de um trabalho sobre o filme Rashomon (1950), do diretor Akira Kurosawa, e o documentário Sem Pena de Eugênio Pupo e Mariana Dias. Nessa reflexão, tratei de uma sequência do tribunal e a relacionei com ideia de
perguntas sugestivas, ou seja, questões “que apontam respostas às testemunhas antes mesmos do término da elaboração da pergunta pelo inquiridor” (OLIVEIRA, 2018, p.790). Defendi que tais perguntas causam problemas para o andamento da ação, em especial, ao resultado processual, pois
podem influenciar diretamente na vida de um cidadão ou cidadã réu ou ré,
ou seja, as respostas sob o domínio sugestivo refletem em implantação de
falsas memórias acarretando na produção de um testemunho duvidoso,
mas que pode encarcerar o réu, ou não.
Assim, a trama vai sendo desenvolvida desde pelo menos três pontos
de vista, sendo o último deles o do juiz, que não é visto nenhuma vez na sequência (na verdade no filme todo). “É a técnica cinematográfica utilizada
por Akira para dialogar com personagem/telespectador. O telespectador na
posição de juiz/ouvinte não consegue alcançar a verdade dos fatos apresentados (OLIVEIRA, 2018, p. 790).

1. Artigo apresentado e publicado na 22 Conferência Internacional de Cinema de Avança 2018 em
Portugal sob o ISSN: 2184-0520. Site do Evento: <https://bit.ly/2YQBN4v>
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Figura 1

Fotograma do filme Rashomon, de Akira Kurosawa. O policial indiciou que havia prendido o criminoso, após este ter caído de um cavalo. Ocorre que o criminoso se ofendeu com tal declaração. As
questões levantadas pelo juiz podem ter suscitado o acusado a confessar o crime.
Fonte: Revista Avanca Cinema. International Conference, 2018, p.788

Poder-se-ia dizer que houve uma relação entre Cultura Visual e Direito já estabelecida em Rashomon e Sem Pena, um entrecruzamento de falsas
memórias e pergunta sugestivas? Então, qual ou quais os motivos da “falta
de toque”, mencionada no início deste texto? E, ainda, os atravessamentos
já não tiveram início desde o segundo semestre de 2018, quando entrei no
programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual? Não há um atravessamento entre a minha pesquisa e a teoria da Cultura Visual?
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Evidente que esses encontros vêm acontecendo desde a apresentação
do projeto de pesquisa no programa de doutoramento, mas o primeiro semestre de 2019 entendo, foi o divisor de fronteiras, pois foi neste período
que de fato ocorreu o atravessamento com Cultura Visual como disciplina
e como teoria, ao mesmo tempo que o semestre, ao seu final, rompe como
o ciclo das disciplinas e inaugura outro. Esse outro momento talvez resolva
a questão da “falta de toque”. Importa o fato de que tratar de Cultura Visual
desde uma perspectiva teórica é caminhar rumo ao segundo momento do
doutorado: a escrita da tese. Então, talvez, nunca tenha sido uma falta de toque porque o desejo por senti-lo, ou seja, de tocar esse outro momento, pode
ter sido intenso ao ponto de causar estranhamento por sua proximidade.
Desse ponto em diante, o tema de pesquisa doutoral, que é a representação do criminoso no cinema e o olhar do aluno de Direito, recepciona a teoria
da Cultura Visual como um elemento que irá contribuir nas reflexões da imagem como artefato visual indispensável para a produção da tese, na medida
em que a imagem é a ponte que leva-me a pensar as questões do Direito para a
pesquisa. Pergunta-se: qual o lugar das imagens na pesquisa? O que querem as
imagens nesta pesquisa? Pode-se aprender algo com as imagens dessa pesquisa? Quais possibilidades de contravisualidade2 da minha pesquisa?

2. A contravisualidade é um conceito que problematiza os processos que interatuam na conformação das
imagens. São, portanto, as possibilidades de gerar contra discursos a partir das visualidades instituídas
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Cultura Visual e Direito
Antes de adentrar especificamente ao lugar da imagem na pesquisa
que se formará por meio de várias mãos, ou seja, um pouco das minhas mãos,
um pouco das mãos dos orientadores e muito das mãos dos colaboradores,
se faz necessário compreender a relevância de se estudar Direito desde a
perspectiva da Cultura Visual.
Vivemos num mundo em que somos cotidianamente solapados por
imagens de todo tipo, tamanho, cores, formas, na internet ou fora dela. Imagens em movimento ou estáticas, autorizadas ou não autorizadas à publicação, enfim, uma enormidade de fontes por onde nascem imagens. Simplesmente ou complexamente, imagens.
Se pensarmos que o Direito trabalha com fontes diversas, por exemplo, costumes, jurisprudências, princípios gerais do direito, leis, fatos e atos
da vida cotidiana, podemos entender que as imagens e o lugar de onde estão
sendo transmitidas também podem ser objeto de interesse do Direito.
Por exemplo, um fato da vida cotidiana que se tornou protegido pelo
poder público na forma da Lei n° 12.737/2012, cujo bem jurídico tutelado
pelo Direito é a liberdade individual, bem como, a intimidade e vida privada,
incidiu sob a captura de dados para obter vantagem ilícita inserido no artigo
154-A, tem a seguinte redação:
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Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à
rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou
destruir dados ou informações sem autorização expressa
ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. (Código Penal, 1942)

Em outras palavras, temos que a Lei Carolina Dieckmann resultou na inclusão desse artigo e do 154-B3 dentro do velho e remendado Código Penal
Brasileiro. E, desde sua promulgação em 2012 até os dias de hoje houve muitos
casos de ataques cibernéticos a pessoas formosas, civis e, mais recentemente,
figuras jurídicas como o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol.
Contudo, neste último caso, não geraram imagens a partir de suas
fontes hackeadas, e sim muitos memes, ou “pacotes de informação que, à semelhança dos vírus (mas, também, dos bits), que são estruturas mais complexas do que os genes, possuem fenótipos ou genótipos, exercendo, portanto,
uma pluralidade de efeitos os mais diversos sobre o mundo”. (DENNET, D.
apud VALE, 1998, p. 06)
3. Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede mediante representacao, salvo se o crime e cometido contra a administracao pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União,
Estados, Distrito Federal ou Municipios ou contra empresas concessionarias de servicos publicos. (Incluido pela Lei nº 12.737, de 2012) Vigencia

Coleção Desenrêdos, volume 12, 2020

Cultura Visual, Direito e pesquisa doutoral: atravessamentos | Fernanda Sousa Oliveira

172

Ir para Sumário

Cultura Visual, Direito e pesquisa doutoral: atravessamentos | Fernanda Sousa Oliveira

173
No caso da Dieckmann, o objeto de ataque pelos hackers foram suas imagens, mas não quaisquer imagens. Buscaram nos arquivos da atriz aquelas que
tinham detalhes da intimidade e só a ela pertenciam, pois estavam num espaço que pode ser considerado uma extensão da casa dela. Só se entra com a
permissão do proprietário. Não é aberto para todos, se assim o fosse ela mesma teria colocado em outras plataformas para apreciação do público.
Nos dois casos especificados acima as informações podem ser objetos
de interesse tanto da Cultura Visual quanto do Direito. Promovem um encontro desde sua origem, passando pelo processo narrativo e até mesmo na
construção de provas para defesa ou acusação ou, ainda, na construção da
figura de um criminoso ou criminosa pela mídia, de um mito ou um herói, de
uma mulher “honesta” ou de “má índole”.

Figura 2

Conversa entre os hackers usada como indicativo de prova no inquérito policial.
Fonte: https://g1.globo.com/riodejaneiro
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Percebe-se que na fala do suspeito, para se safar do crime cometido, ele
usa uma das corriqueiras e antigas artimanhas masculinas: a culpabilização
do feminino. A frase “ela tinha que ter cuidado de apagar, ne?”, nos faz refletir
sobre o sujeito delinquente que acessa os meandros da propriedade privada,
permanece nela sem autorização e sai de lá levando bens móveis materiais que
poderiam ser artísticos ou não e pertencem ao acervo patrimonial da atriz.
O ato comete pelo menos três crimes tipificados no código penal: invasão
de propriedade, permanecer nela sem autorização e furto de bens materiais,
todos eles possíveis de terem sido aplicados se o nosso complexo e autoritário mundo jurídico machista conseguisse raciocinar na lógica da analogia, um
dos princípios jurídicos possível de ser aplicado para solucionar situações que
não estão previstas no ordenamento jurídico. E, assim, talvez, teria resolvido4
a vida de muitas mulheres sem “eira nem beira” como as filhas de muitas Marias, donas Joanas que tiveram suas intimidades violadas por “joãos ninguéns”
e, desesperadas, se suicidaram ou foram expulsas de casa.

4. O caso da atriz Carolina Dieckmann não foi o primeiro sobre invasão e publicação de fotos íntimas
na internet. Antes, aconteceram muitos casos e as delegacias geralmente não registravam as “queixas-crimes” por ausência de crime. Por isso trago a informação do princípio da analogia como uma possível
solução para os casos antigos que não eram “resolvidos” ou apurados adequadamente. Não precisa nem
realizar uma pesquisa sistematizada nas delegacias, basta uma pesquisa bibliográfica em sites jornalísticos para fazer o levantamento das notícias. Ver: Pornografia de vingança, em: <https://glo.bo/31L3Lka>
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Ante os crimes de violência de gênero, como o estupro, a
sociedade influenciada por pensamentos machistas culturalmente aceitos é capaz de culpar as próprias mulheres
vítimas pelo acontecimento de um crime em razão do merecimento ou não de respeito. Em uma simples análise jurídica e sociológica, nota-se que a culpabilização da vítima,
ou até mesmo a atribuição de um parâmetro para se dever
ou não respeito a outrem, fere os mais básicos princípios
inerentes ao ser humano, como o princípio da igualdade e o
da dignidade da pessoa humana. (SILVA, 2017, p. 01)

Antes da Lei n° 12.737/2012, ou seja, lei Carolina Dieckmann viver, havia outra que tentava há muito tempo nascer no Congresso Nacional e não
conseguia. Era o projeto de lei do senador Azevedo que continha 23 artigos
e, ao final das discussões nos comitês, restaram apenas seis artigos. Com um
conteúdo que previa até delegacias especializadas para os crimes cibernéticos
e que rastrearia todo o histórico de IP dos computadores, restou-se inócua.
A euforia em torno do caso da atriz resgatou o tema e o colocou novamente na pauta das discussões dos congressistas com boa dose de pressão
midiática. Possivelmente, foi o que impulsionou a rápida elaboração, aprovação e promulgação da legislação que hoje se encontra em vigor. Caberia ques-
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tionar: que lugar essas imagens ocuparam na produção dessa legislação? Ou
ainda: o que essas imagens poderiam querer desde os vários pontos de vista
em que foram expostas? O que podemos aprender com essas imagens?

O lugar da imagem na pesquisa
Na pesquisa doutoral que desenvolvo sobre a representação do criminoso no cinema e o olhar do aluno de Direito, a imagem encontra abrigo em dois momentos. No primeiro instante será tratada a representação
do criminoso no cinema e, o segundo momento, será a pesquisa de campo5.
Sendo assim, importa situar a centralidade desse artefato visual dentro do
contexto da Cultura Visual.
A Cultura Visual favorece os atravessamentos interdisciplinares, permitindo possíveis encontros para ampliar o conhecimento das áreas que
estão sendo tratadas. A Cultura Visual, em relação a outras áreas como Antropologia, Sociologia, ou mesmo o Direito, perfaz um caminho histórico recente. “A partir da década de 1980 começou a circular no âmbito da História
da Arte, Comunicação e Educação a expressão Cultura Visual que ampliou a

5. Possivelmente, para atender a questões de logística a recolha de dados junto com os alunos e professores do curso de Direito serão realizadas antes da análise de conteúdo dos filmes. Essa decisão
foi tomada devido ao fato de as disciplinas ofertadas que atenderão melhor aos entrelaçamentos com
os filmes escolhidos serão ministradas no segundo semestre de 2019. Caso contrário, poderá atrasar
muito a pesquisa, pois a próxima oferta será em 2020/2.
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discussão sobre o papel da imagem nos processos de simbolização e produção do conhecimento.” (SARDELICH at al, s/d. p. 03)
Nesse caminho é possível arriscar que interceptou conceitos de visualidade, deslocou os modos de ver e ser visto, tanto do objeto quanto dos
sujeitos, oferecendo novos contornos a esse novo campo de estudos. Vários
autores e autoras debruçaram-se na tentativa de conceituar, cercear suas
fronteiras, indagar sua existência, estabelecer metodologias, métodos, enfim
nomeá-la e significá-la no universo acadêmico, ou científico. A Cultura Visual

Pode ser percebida como uma estrutura complexa composta por uma cadeia de universos e subuniversos, com
os seus agentes, objetos e métodos próprios de produção,
difusão e recepção de bens visuais, fruto da velocidade de
transformação dos agentes, das inovações tecnológicas e
das forças de poder que configuram relações de poder e
conflito. (CAMPOS, 2013, pg.54)

Para Ricardo Campos (2013) entender Cultura Visual é de certa forma
difícil, pois trata-se de um campo multidisciplinar e o termo pode causar
desconforto, confusão no seu uso, devido ao excesso de abordagens desenhadas para ler, entender, interpretar, ou seja, ser “visualizante” e ser “vizualidador” de si, do outro e dos objetos. Um dos conceitos relevantes que
emergem da Cultura Visual é o de visualidade, se entendermos este a partir
da particularidade do ver e ser visto (modos de ver).
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Qual o lugar da Cultura Visual na minha pesquisa? Talvez fosse interessante discorrer um pouco mais pelo “rizoma” da Cultura Visual aos moldes
de Hernández (2009) e talvez me depararia com as imagens “[...] em um novo
regime de visualidade” (HERNÁNDEZ, 2009, p. 208). Ainda assim, parece
que o caminho para encontrar/permanecer neste lugar está na utilização
dos elementos da Cultura Visual e os devidos debates relativos às demandas jurídicas, sociais, econômicas que comportam as imagens, para examinar
como o sistema de visualidade interfere na interrelação dos modos de ver.
(HERNÁNDEZ, 2011)
Direito e Cultura Visual. Representação do criminoso e o olhar do aluno de Direito. Travessias, atravessamentos, imagens, visualidades, contravisualidades, olhares domesticados pela estrutura de poder hegemônica. Eis o
começo de trabalho que o Direito, no seu viés mais alternativo, menos dogmático, menos autoritário e menos formal, associado aos estudos da Cultura
visual desde sua pegada contra hegemônica, se esbarram na posição de mediação do docente e discente, no trato do trabalho pedagógico.
O Cinema como ferramenta pedagógica para o ensino superior jurídico no curso de Direito da Regional Goiás da Universidade Federal de Goiás.
Usar o cinema para buscar romper com os olhares direcionados dos alunos
de Direito para, talvez, junto com eles, nos libertamos das travas que emperram os modos de ver ao lidar com imagens estáticas ou em movimento,
perfaz-se necessário para uma nova didática do direito.
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Se nos apoiarmos em Mirzoeff (2016) veremos que temos direito a saber das coisas que acontecem no mundo realmente e, mais ainda, todos nós,
mulheres, homens, LGBTQI+, temos “direito a olhar”. Nestes termos, o que é
o Direito a Olhar? Podemos reivindicá-lo?

É a reivindicação a uma subjetividade que tem autonomia
para organizar as relações do visível e do dizível. O direito
a olhar confronta a polícia que nos diz, “chispem, não há
nada para ver aqui”. Mas tem; nós o sabemos, e eles também.
O oposto do direito a olhar não é a censura, então, mas a
visualidade, aquela autoridade que nos manda chispar e que
supõe aquela reivindicação exclusiva da capacidade de ver.
(MIRZOEFF, 2016, p. 02)

Neste encontro com o autor é possível perceber de qual ou quais direitos estamos falando e, principalmente, reivindicando, ao mesmo tempo que
podemos perceber (e devemos estar sensíveis à constatação) de que não se
trata de apenas não podermos olhar, mas, também, não podermos estar ali
circulando. Existem mais de um cerceamento: o não poder ver, não poder
estar/permanecer, e não dizer.
Nos deteremos à principal questão advinda do direito a olhar: a visualidade.
Para o autor “o que está sendo visualizado é demasiado substancial
para que qualquer pessoa individual o veja e é criado a partir de informações,

Coleção Desenrêdos, volume 12, 2020

Ir para Sumário

imagens e ideias. Esta habilidade para compor uma visualização manifesta a
autoridade do visualizador.” (MIRZOEFF, 2016, p.03) Os conteúdos das visualidades são informações criadas por uma autoridade que precisa constantemente de autorização para ter o status de normalidade no dia-a-dia da sociedade e de certa forma manter-se hegemônica, mesmo sendo contestada.
“Visualizar é produzir visualidade, ou seja, é fazer os processos da história
perceptíveis à autoridade” (2016, p. 03).
No complexo de visualidade apresentado no texto Direito a Olhar aparecem três etapas sistemáticas e a primeiras dela é o plantation, onde ocorre
a substituição do soberano pela figura do supervisor no exercício da vigilância e punição dos trabalhadores, por meio da violência e divisão social do trabalho. E, posteriormente, os militares assumem o sistema e,

Trabalhando com as informações fornecidas por subalternos (a nova classe de oficiais hierarquicamente mais inferiores criada para este propósito) e suas próprias ideias e
imagens, o general da guerra moderna, tal como foi praticada e teorizada por Karl Von Clausewitz, se converteu no
responsável pela visualização do campo de batalha. (MIRZOEFF, 2016, p. 03)

Visualizar também passou a ser uma forma de criar ou recriar uma figura do herói, que acabou por ser combatida por políticos ou militares que
não tiveram sucesso com a estratégia do plantation. Essa situação gerou um
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regime de contravisualidade e aos “heróis” desse sistema de plantation foram negados muitos direitos por quem detinha o poder. “Na política britânica do século XIX, qualquer parte da multidão que reivindicasse um lugar na
política era satiricamente apelidada de “mobilidade”, um trocadilho com a
nobreza que também indicava que essas pessoas estavam fora de seu lugar
social.” (MIRZOEFF, 2016, p. 04)
Mas, o que fazia essencialmente esse sistema? Uma dinâmica organizada
que coloca as pessoas que conseguem “ver” separadas daquelas que não conseguem ou não podem ou não querem ver. A “visualidade segregava aqueles
que visualizavam para impedir que estes ganhassem coesão como sujeitos políticos, como trabalhadores, povo ou nação (descolonizada). Faz parecer certa
esta classificação separada e, portanto, estética.” (MIRZOEFF, 2016, p. 04)
Os complexos causam uma espécie de cegueira que não é física, mas é
tão prejudicial quanto para o Direito a Olhar. O modus operandi do segundo
complexo, já pelo fato de estar mais adiante no tempo e avançar também no
espaço teve que se desenvolver. Ele usa os processos culturais e, em especial, a educação para se organizar, sustentar e controlar as colônias, dado o
fato histórico de estarmos tratando do complexo imperial.

A classificação foi combatida pela educação - entendida
como emancipação, isto é, como “ato de uma inteligência
obedecendo apenas a si mesma, mesmo quando a vontade
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pela democracia, remetendo não apenas a eleições representativas, mas ao lugar (como na conhecida frase de Rancière)
“da parte que não tem parte” no poder. Platão designou seis
categorias de pessoas com títulos para o poder; todos aqueles que sobraram, a grande maioria, são aqueles sem “parte”,
aqueles que não contam. (MIRZOEFF, 2016, p. 12)

A dominação por meio da cultura usando a visualidade perdurou por
todo o século passado, no mundo e nas colônias americanas6. E, era nada mais
do que outro modo de classificar e segregar sujeitos, nesse caso, ao combinar educação e democracia, “aqueles classificados como bons apenas para o
trabalho reafirmaram o seu lugar e título” (ibidem, 2016, p. 04). As pessoas
estudadas, intelectualizadas e com privilégios teriam vantagens sobre aqueles que são aptos apenas ao trabalho e não são, talvez, “educados para ver”.
Por fim, Mirzoeff (2016) cita o mais desenvolvido de todos os complexos.
Por englobar características dos outros, aprimorá-las e desenvolver novas, o
século XXI recebeu o complexo militar-industrial. O slogan desse complexo de
visualidades parece se alinhar com as palavras de um Coronel do Exército do
Centro de Contra insurgência do Fuzileiros Navais dos EUA: “essa guerra serve para preservar e promover o modo de vida das sociedades livres e abertas
6. O termo colônia está sendo usado porque temos ainda elementos de colonialidade para tratarmos
desde a ideia de poder colonial. Ver: QUIJANO Aníbbal. De la dependencia histórico-estructural a la
conolinalidad/descolonialidad del poder. Ciudadad Autonoma de Buenos Aires: CLACSO, 2014.
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com base no estado de direito, derrotando o extremismo terrorista e criando
um ambiente global hostil aos extremistas” (MIRZOEFF, 2016, p. 14)
A visualidade e seus complexos revelaram os insurgentes e os contra
insurgentes nessa trama constante de poder dizer ou não dizer, o que pode
ser visualizado e nessa disputa incessante pelo poder da autoridade da visualidade, o direito a olhar “reivindica autonomia em relação a esta autoridade, recusa-se a ser segregado, e espontaneamente inventa novas formas.”

É novamente Foucault quem estabelece as bases desta experiência crítica, melhor ainda, deste mascaramento de um
platonismo ancestral (na nossa civilização) que ignora o direito ao real, ao poder do evento.” O direito a olhar é, então,
a reivindicação por um direito ao real. É o limite da visualidade, o lugar onde tais códigos de separação encontram
uma gramática da não-violência (significando uma recusa à
segregação), como forma coletiva. (MIRZOEFF, 2016, p. 05)

A esse “poder do evento”, ao direito ao real, reivindico esse Direito a
Olhar para os alunos do curso de Direito de uma Universidade Federal. Reivindico uma certa autonomia para ver o que tem para ser visto nas informações (imagens fotográficas) que integram os laudos policiais, mas ficaram
de fora no inquérito policial ou nos autos processuais. O que tinha para ser
visto na produção da Lei Carolina Dieckmann e a Lei Azevedo e não foi autorizado ser visto? Por que essas leis foram substancialmente esvaziadas?
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O aluno de Direito, muitas vezes, não se permite na experiência pedagógica na qual estive/estou imersa como docente, inovações ou tratamento
didático menos convencional. Usar imagens e filmes para tratar de conteúdos
acadêmicos como parte significativa de suas formações parece representar
descuido de planejamento do docente. Da mesma forma que estudar o que
ficou fora da legislação não lhes parece muito lógico. Contudo, não querem
ver que legislações ou artigos de leis não são aprovadas ou demoram muito
para serem, ou ainda, são aprovadas rapidamente para atenderem interesses de classes ou grupos econômicos específicos, por exemplo.
Nessa relação complexa em que o olhar do aluno parece se dirigir para
experiências cartesianas a-históricas e com pouca abertura para inovações
metodológicas é possível indagar a quem interessa esse olhar direcionado
e por que não se consegue destravar o que se olha ou para onde se olha. Estamos, aqui, nas tramas da repressão política do olhar? Para onde o aluno
de direito olha quando vê uma imagem? Quais imagens são divulgadas para
apreciação dos alunos?
Os estudos de Direito no Brasil estão voltados, preferencialmente, para
concursos públicos e exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Os olhares
estão dirigidos para o mercado de trabalho ou, em outras palavras, para posição de status e com rentabilidade média alta. O número de autorizações
para abertura de instituições educacionais em Direito não cessou em 2017,
mesmo com o pedido oficial da Ordem dos Advogados do Brasil.
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Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro
de 1995, o Ministro de Estado da Educação HOMOLOGA
o Parecer CNE/CES no 68/2017, da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, que conheceu do recurso interposto pela Faculdade de Agronegócio
Paraíso do Norte - FAPAN, mantida pelo Instituto Paraíso
do Norte de Educação e Cultura Ltda. - IPNEC, para, no
mérito, dar-lhe provimento, reformando os efeitos da Portaria SERES no 313, de 15 de julho de 2016, da Secretaria
de Regulação e Supervisão da Educação Superior, conforme consta do Processo no 00732.000859/2017-19 (DOU.
Nº 74, terça-feira, 18 de abril de 2017. 2017, p. 12)

O caso ainda se agravou no quadro nacional com a emissão desse parecer que autoriza a expansão de cursos de Direito via ensino técnico. Se por
meio do ensino superior já havia a saturação imposta pelo próprio mercado
de trabalho, com a tecnicização no ensino jurídico e no trabalho em atividades profissionais do Direito, possivelmente encontrarão o caos.
As autorizações não pararam por aí. No governo do Presidente Jair
Bolsonaro 2019 já se somam 121 cursos.
No site da OAB-DF é possível averiguar vários dados como esses apresentados a partir da entrevista realizada com José Alberto Simonetti e José
Augusto Araújo de Noronha, respectivamente secretário-geral e diretor-tesoureiro da OAB. Os entrevistados entregaram um documento ao Ministro da
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Educação solicitando a suspensão de autorização de abertura de curso de Direito pelo período de cinco anos. Para José Augusto Araújo de Noronha (2019),

O Brasil não precisa de mais nenhum curso jurídico nos
próximos 30 anos. O que há necessidade é uma maior fiscalização para que os cursos, que não alcançaram os índices
de qualidade apresentados para a abertura das vagas, sejam fechados. A situação é grave, na medida em que esses
cursos lançam milhares de bacharéis no mercado, que não
tem condições de serem aprovados no Exame de Ordem e,
portanto, não podem exercer a advocacia.

Pelo levantamento realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil e
entregue em forma documental7 ao Ministério da Educação, no ano de 2019,
foram autorizados 121 cursos de Direito com 14.891 vagas anuais, totalizando atualmente 1.684 cursos jurídicos em funcionamento no Brasil.
O que está por traz da exacerbada expansão do ensino superior e, em
especial o jurídico no Brasil? Por que a Ordem dos Advogados do Brasil precisou intervir? Para onde olhar? O que olhar? Como olhar? Quais complexos
de visualidades e contravisualidades estão se organizando e/ou (re)organizando deste lado? Do lado de quem faz política, diz o Direito? Não é esse
mesmo lado que diz para onde olhar ou não olhar? Para que serve ou a quem
servem as imagens abaixo? Como olhar estas imagens?

7. Ver entrevista completa no site da OAB-DF. Fonte: <https://bit.ly/34NS7GR>
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Figura 3

Reunião entre MEC, OAB e Deputados Federais do PSL de Santa Catarina e Paraná
Fonte: Site da OAB. Autor desconhecido

Os membros do Partido Social Liberal, integrantes da mesa de reunião
entre MEC e OAB, estão sentados ao lado do Ministro da Educação e são os
únicos que aparecem se manifestando para o MEC. Ainda na foto em que to-
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dos aparecem para posar juntos o foco de luz ilumina com mais intensidade
os membros do PSL e o Ministro da Educação, que se encontram em posição
senão de “intimidade”, de destaque partidário coletivo.
Esses Deputados federais foram auxiliares no processo de impeachment
da presidenta Dilma Rousseff e atuaram na campanha bolsonarista. Felipe
Francischini é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
que está entre as mais importantes do Câmara dos Deputados. Carolina foi
autora do primeiro pedido de afastamento de Dilma além de partidária do projeto Escola Sem Partido e promotora da proposta de revogação da Lei 12.612
de 2012 que instituiu Paulo Freire como Patrono da Educação no Brasil. O que
eles têm para oferecer ao ensino jurídico brasileiro?
Pondera Serdio Martín (2013, p. 351) “a visão é sempre mediada e parcial. Esse olhar é o olhar a partir do qual é possível gerar conhecimentos situados que transcendam a separação entre o objetivo e o subjetivo”.
Diante das dificuldades enfrentadas desde um ponto de vista pedagógico
e cultural por docentes e discentes dos cursos de Direito no Brasil, o que esperar de um panorama cujo olhar pode vir a permanecer ou retroceder em conhecimentos situados em tempo e espaço de épocas coloniais? Como pensar conteúdos jurídicos como o casamento entre casais homoafetivos, por exemplo?
O casamento é um tema estudado no Direito de Família e desde 2013
é possível ser realizado via Cartório de Registro de Pessoas a formalização
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do casamento civil. Não há mais que se discutir direitos aqui, ou há? Quantos
pontos de vistas poderão ser assumidos aqui? De que conhecimentos situados Serdio Martín (2013) se refere? Poderia o casamento homoafetivo e
seus direitos conexos, como por exemplo, o direito a ter filhos, quer seja por
inseminação ou por adoção?
Seria esse um conhecimento situado que a autora sugere? Ou também
as mesas de negociações políticas que definem os rumos de estudantes, professores e empresários da área da educação? Importa que “na construção
desse conhecimento situado, não basta supor uma posição de poder (culpada) oposta a outra de opressão (inocente) e identificar-se com a segunda”
(SERDIO MARTÍN, 2013, p.351).
Há que se destacar que a política do olhar em questão está relacionada ao posicionamento assumido por quem olha e como vai direcionar esse
olhar. Posicionar o olhar para poder estabelecer, sentir os pontos de vista
e direcionar o olhar no sentido de endereçá-lo são dois elementos fundamentais para o trato com a pesquisa que desenvolvo, e pensar e repensar a
minha prática pedagógica.
Nesse caminho, tanto docente como o discente terão que se deslocar
de seus lugares e se comportar como “espectadores participantes” de um
processo criativo de produção.
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Este texto propôs realizar um breve atravessamento entre Cultura Visual e Direito situando minha pesquisa de doutoramento no programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais na
Universidade Federal de Goiás. O tema da pesquisa está relacionado ao estudo da representação do criminoso no Cinema e à construção do olhar do
aluno de graduação do curso de Direito.
A Cultura Visual atravessa o Direito na medida em que as duas áreas
têm o sistema político, cultural, social, econômico como um emaranhado de
eventos indissociáveis, dinâmicos e interligados que se formam, reformam e
se sustentam num complexo tridimensional de visualidades com características militares-industriais e que dominam os modos de ver.
Reivindico, aos moldes do Mirzoeff (2016), o “Direito a Olhar” para os
alunos de Direito que estão no trabalho participativo e colaborativo conosco neste processo criativo pedagógico. Pensar conteúdos de Direito por
meio de imagens ou com o suporte delas é transitar por elas e deixar-se
envolver para encontrar sentidos não visíveis, não ditos e, nesse processo
de deslocamentos que o aluno/professor/espectador vai assumindo, cria-se a possibilidade de autonomia e direcionamentos do olhar para um viés
mais crítico e emancipado.

Coleção Desenrêdos, volume 12, 2020

Cultura Visual, Direito e pesquisa doutoral: atravessamentos | Fernanda Sousa Oliveira

Notas finais

Ir para Sumário

Cultura Visual, Direito e pesquisa doutoral: atravessamentos | Fernanda Sousa Oliveira

191

Referências
CAMPOS, Ricardo. Introdução à cultura visual. Abordagens e metodologias
em ciências sociais. Lisboa: Mundos Sociais, 2013.
HERNÁNDEZ, Fernando. A cultura visual como um convite à deslocalização
do olhar e ao reposicionamento do sujeito. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (Org.). Educação da Cultura Visual: conceitos e contextos. Santa
Maria: Editora UFSM, 2011, p. 31-49.
_________. Da alfabetização visual ao alfabetismo da cultura visual. In. MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (Org.). Educação da Cultura Visual: Narrativas de ensino e pesquisa. Santa Maria: Editora UFSM, 2009, p. 189-212.
MIRZOEFF, Nicolas. Direito a olhar. Educação Temática Digital. Campinas,
SP: v. 18, n. 4, 2016, pp. 745-768.
_________. Introducción: ¿Qué es la cultura visual? In: _____ Una introducción a
la cultura visual. Barcelona, ES: Paidós, 2003, pp. 17-64.
SARDELICH, Maria Emilia; LIMA, Alessandra Oliveira; PAIVA, Camylla
Ranylly Marques; BEZERRA, Helane Criystina de Araújo Ideião. Cultura visual e modos de subjetivação em narrativas de escolares pessoenses. III CONEDU. Disponível em: <https://bit.ly/2EFufKU>. Acesso em: 28 de jul. 2019.
SILVA, Amanda Corrêa. Análise jus-sociológica da culpabilização da mulher
vítima de estupro à luz dos princípios fundamentais. 2017. Disponível em:
<https://bit.ly/2EH6pyv> Acesso em 28 de jul.
VALE, Simone do. MAIA, Alessandra. ESCALANTE, Pollyana. O meme é a
mensagem: uma análise sobre o fenômeno Harlem Shake. 2013. Disponível
em: <https://glo.bo/34NPpBjl>. Acesso em 20 de jul. de 2019.

Coleção Desenrêdos, volume 12, 2020

Ir para Sumário

SERDIO MARTÍN, Aida. Visualidades, produção de conhecimento e pedagogia
do olhar. In: MARTINS; TOURINHO (orgs.) Processos e Práticas de Pesquisa em
Cultura Visual e Educação. Santa Maria (RS): Ed. da UFSM, 2013, p. 345-392.

-------------------------------------------------------------------------

Fernanda Sousa Oliveira é doutoranda no Programa de
Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal
de Goiás, linha de pesquisa Culturas da Imagem e Processos de
Mediação.
E-mail: fsoliviere@yahoo.com.br

-------------------------------------------------------------------------

Coleção Desenrêdos, volume 12, 2020

Cultura Visual, Direito e pesquisa doutoral: atravessamentos | Fernanda Sousa Oliveira

192

Pedagogia da experiência em
práticas poéticas coletivas
no espaço urbano
Emilliano Alves de Freitas Nogueira

Sobre o direito ao espaço público
Desde a Grécia antiga, o espaço público é palco para diversas manifestações culturais coletivas. A ágora grega reunia seus cidadãos em eventos
políticos, religiosos, culturais e sociais, sendo um símbolo da democracia ateniense1. Na Idade Média as praças concentravam o mercado e as celebrações
dos milagres, aliando práticas religiosas e comércio, mantendo vivo o espaço
das ruas das cidades. No barroco as praças passaram a ocupar grandes espaços nas cidades cenário para as manifestações de poder do Estado (cívicas e
militares), exaltando a figura do rei e suas conquistas. Os espaços públicos fo-

1. Importante salientar que a democracia ateniense envolvia apenas uma parte da população, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros.
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ram reconfigurados com o crescimento da população, a forte industrialização
e a urbanização acelerada no século XIX, numa tentativa de operacionalizar
o caráter democrático das ruas. Essa nova ordem pública busca proporcionar
aos cidadãos o “direito à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de
encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o
uso pleno e inteiro desses momentos e locais” (LEFEBVRE, 2006, p.143).
Ao acolher as manifestações culturais coletivas, as cidades proporcionam “a formação de direitos políticos coletivos ao redor de solidariedades
sociais” (HARVEY, 2008, p. 15). Esse artigo busca investigar de que forma as
práticas coletivas na cidade ampliam as possiblidades de experiências poéticas, propiciando diálogos entre os sujeitos e o espaço público através da
partilha, compartilhamento e empatia entre os participantes.
Mesmo que essas ações sejam geralmente realizadas por coletivos artísticos, e apropriadas pelo sistema da arte em mostras, editais, concessões
e galerias, ao entender a criação e reverberação das mesmas é necessário
“abandonar uma noção restrita de arte, que se limita às suas manifestações
codificadas dentro de seu sistema de reprodução e valorização simbólica”.
(MARTÍN, 2014, p. 173) Isso se deve ao fato de que nessas práticas “obra,
autor e espectador se friccionam e se deslocam” (CESAR, 2014, p. 113), propiciando diversas leituras urbanas, explicitando a dissidência do espaço público na contemporaneidade e potencializando processos pedagógicos.
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Manifestações urbanas: a reconfiguração
dos papéis de obra, artista e público
As manifestações culturais estão presentes no espaço público desde a
antiguidade clássica. No Império Romano a expressão artística fazia parte da
cultura urbana desde monumentos e esculturas oficiais de cunho religioso
ou celebração bélica em Roma, até inscrições populares chulas encontradas
em Pompéia. O Fórum Romano reunia os principais edifícios públicos, com
uma ocupação heterogênea buscando aliar à vida pública a ordem, organização e grandiloquência. A ideia de “estabilidade e de duração de um valor
estético revelados com o monumento público nasce com a cultura latina, na
Roma antiga, onde a arte tem, entre suas principais funções, celebrar a glória do Estado” (PAIVA, 2014, p. 70), inaugurando o juízo de arte nas cidades
como forma de legitimação dos poderes.
Assim, os artefatos e inscrições eram utilizados tanto para mostrar um
poderio político e religioso, quanto para a expressão individual dos cidadãos.
É importante salientar que apesar de obras presentes nos espaços públicos,
naquele momento não havia uma distinção clara entre arte e arquitetura e,
inscrições e desenhos populares nos muros da cidade não eram reconhecidos enquanto manifestações artísticas. Apesar da arte produzida na e para
as cidades (em contexto socioculturais distintos) ainda ser entendida como
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sinônimo de representação de poder institucional ou manifestação livre individual ou coletiva, no decorrer da história os papéis atribuídos à obra, ao
artista e ao espectador foram se transformando.
Não pretendo aqui apresentar uma cronologia da arte feita nos espaços públicos, mas, pensar a partir de algumas manifestações produzidas após
1970, como a relação entre obra, artista e espectador modificou-se ao longo
do tempo, até chegarmos à produção de práticas coletivas urbanas, o nosso
objeto de estudo em questão.
Até a década de 1960 era comum a arte na cidade servir para fins religiosos, celebrar acontecimentos históricos e homenagear pessoas importantes, ou valorizar o patrimônio cultural. Mesmo com as mudanças de referenciais na arte contemporânea, é comum que esse tipo de produção ainda
seja realizado nas cidades. Ao questionar os paradigmas do sistema da arte,
os artistas buscaram novas formas de produção e exposição de seus trabalhos, rompendo as barreiras tradicionais dos museus e galerias, visto que
esses espaços eram “acusados de serem instituições passivas, voltadas para
as camadas sociais mais privilegiadas” (GONÇALVES, 2004, p. 62). Para isso,
artistas passam a ocupar outros espaços, que podia estar sem uso “como galpões industriais, ou espaços públicos (ruas, fachadas, monumentos). Espaços
de conotação forte e imediata, capazes de proporcionar experiência com o
passado e o significado social e político dos lugares” (PEIXOTO, 2012, p. 20).
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A cidade se mostrava mais democrático e acessível para a produção de arte,
trazendo um discurso de valorização contextual.
Os projetos de requalificação de espaços urbanos realizados na segunda
metade do século XX também acolheram a arte pública, incorporando jardins
de esculturas e marcos visuais com obras contemporâneas, como símbolos de
renovação e popularização da arte. A instalação dessas obras eram, muitas
vezes, uma forma de demarcação do território, criação de pontos focais na
cidade, apoiadas por legislações que previam a colocação de uma obra de arte
a cada novo empreendimento, ou até mesmo demonstração de um poderio
(como os monumentos nas cidades das Repúblicas Socialistas Soviéticas). Em
muitos casos o que se vê é que nos jardins de esculturas, a relação tríade permanecia similar ao encontrado em museus e galerias: uma obra, que nem sempre dialogava com o contexto, realizada pelo artista (partícipe de um circuito
legitimado pelo sistema de arte) e observada ao longe pelo público passivo.
Em contraponto, vemos duas outras vertentes que surgem paralelamente, questionando o status quo dominante da arte: o grafitti e o site specific,
modalidades artísticas que acabaram se desdobrando em outras direções.
Enquanto o grafitti (e as outras manifestações do hip-hop, como o estêncil
e os stickers) surgem nas periferias dos grandes centros urbanos, a arte site
specific vai para o espaço aberto como alternativa à negação do cubo branco
das galerias, sendo muitas vezes financiada pelo próprio sistema da arte.
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No surgimento do grafitti, os artistas utilizam os muros das cidades
como telas para expressarem o cotidiano, criando códigos próprios e desdobrando-se em diversas outras linguagens dentro do universo do hip-hop. A
obra passa então a ser algo clandestino, na maior parte realizada ilegalmente, sem autorização oficial. Os artistas geralmente são moradores da periferia e não possuem formação acadêmica em artes, portanto, se posicionam
fora do circuito tradicional de arte2. O público não precisa ir a uma exposição
para entrar em contato com arte, visto que ela está nos muros da cidade, sendo surpreendido com a mesma numa convivência diária.
Por sua vez, as obras site specific questionam a tríade obra, autor e espectador ao propor uma nova relação desses três elementos no espaço onde
estão inseridas, criando uma relação com o contexto físico e, dessa forma,
possibilitam novas experiências para quem as confrontam.
Por exemplo, ao instalar a escultura Tilted Arc (1981) em uma praça em
Nova York, Richard Serra fez uma interrupção no espaço público, transformando o modo como as pessoas interagiam naquele lugar. A obra pensada
especificamente para a Federal Plaza levou em consideração as características físicas do lugar e possuía aproximadamente 36 metros de comprimento
e 3,7m de altura. Ao invés de criar uma obra para ser vista de longe e manter
a relação tradicional entre obra e público, com esta obra, Serra modificou
2. É importante destacar que na atualidade o sistema de arte tradicional legitima esses artistas, que
participam de exposições em galerias, bienais de arte, feiras e leilões, como é o caso de Os Gêmeos,
Banksy, Cobra, entre outros.
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intencionalmente o dia-a-dia de quem ali transita. O artista estimulou uma
imersão na estrutura e transformou a maneira de ver e sentir a praça através
de uma escultura que propunha novos percursos e vistas. O incômodo foi
tão grande que, em 1989, a escultura foi retirada da praça após pressão da
população. Foi desmontada e levada para um depósito. Para Serra, a obra
não estando mais no lugar para onde foi planejada, não fazia mais sentido e,
portanto, não existe enquanto obra de arte se for instalada em outro local.
Ao longo do tempo, as práticas site specific foram cada vez mais dialogando com o lugar onde se encontram, indo além do espaço físico onde
são criadas, construídas “a partir de e em relação crítica com o lugar em
suas enunciações: arquitetônicas, paisagísticas, ambientais, institucionais,
econômicas e políticas.” (CESAR, 2014, p. 113). Assim, grande parte dessas
obras tornam-se efêmeras e interferem no dia a dia da população que passa a interagir com elas de modo ativo, evidenciando na “produção artística
indiretamente, a alteridade das sociedades em que as ações tomam lugar, o
contexto de onde o artista emerge e do qual é, inevitavelmente, o representante.” (VISCONTI, 2014, p. 14)
Nessas modalidades de arte pública produzidas após a década de 1970
e os desdobramentos que aconteceram em diferentes práticas artísticas que
buscaram sair da convenção das próprias categorias de site-specific ou grafitti,
a noção do artista gênio e solitário produzindo a obra em seu ateliê e depois
apresentando-a em uma sala de exposições foram afetadas com as possibilida-
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des de efemeridade, participação efetiva do público e do ambiente na produção
poética, revelando uma quebra de fronteiras da relação criação, criador e receptor, algo que impossibilitou a categorização essencialista dessas produções.
Essas ações desestabilizaram o sistema de arte e expandiram o processo artístico para além dos ateliês, galerias e museus reconfigurando o modo
de produção, processos fundamentais para as práticas coletivas desenvolvidas a partir do final do século XX. Dialogando com os encontros situacionistas do final da década de 1960, essas ações artísticas buscaram promover
“uma religação afetiva com os espaços urbanos, sua revitalização, a pluralidade dos territórios e a deriva nômade entre eles.” (CESAR, 2014, p. 110)
Artistas e coletivos que trabalham nos espaços públicos promovem
uma reconciliação do espectador com a obra e, muitas vezes, a relação entre
as partes envolvidas é o próprio trabalho, uma vez que nem sempre resultam
em um artefato artístico, “criando instrumentos para novas possibilidades
de convivência” (VISCONTI, 2014, p. 15). Cesar (2014), em Nós, o outro, o distante diz que as novas experiências artísticas provocam um abalo nos paradigmas modernos do espectador: o primeiro “idealizado de uma comunidade
estética e universal como postulou Kant” (2014, p. 118) e, o segundo, “um
espectador ameaçando por seu olhar a autonomia ensimesmada da arte, sequestrada em suas relações internas, encerrada na quimera de uma única,
unânime e definitiva sensibilidade” (2014, p. 118).
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A valorização da presença do espectador e desmaterialização do produto de arte, uma herança da arte conceitual surgida na década de 1960,
privilegia as experiências em determinado tempo e espaço. Sai dos lugares
convencionais para valer-se da experiência ao invés do produto, buscando
temáticas que fazem parte do dia a dia da população, em oposição à arte
que tem nela mesma a fundamentação de seu discurso. Nesse sentido, vai
além das criações das modalidades site-specific ou grafitti e, o seu produto ou
resultado, não tem valor como objeto de arte. Por exemplo, para os coletivos que trabalham mais a prática do que necessariamente o artefato, a obra
Tilted Arc, de Serra, seria apenas um disparador de experiências e seu valor
plástico enquanto escultura seria elevado a segundo plano. De acordo com
Rancière (2012), essas manifestações artísticas/políticas “mostra os estigmas da dominação, porque ridiculariza os ícones reinantes ou porque sai de
seus lugares próprios para transformar-se em prática social.” (p. 52)
O teor político da linguagem desses trabalhos, as insurgências cívicas e artísticas desses coletivos e seus discursos contra hegemônicos na
cidade, contribuem para que esses trabalhos tenham caráter ativista, visto que são “ações coletivas que produzem transgressão e solidariedade”
(JORDAN, 2002, p. 11). Ao participar desses acontecimentos públicos e
coletivos o espectador revisita o seu papel social em uma relação pedagógica a partir de sua experiência.
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Ser/estar/compartilhar coletivamente a cidade
e a pedagogia do experiência
Certeau (1996) define o espaço como “um lugar praticado, que passa a
existir em decorrência do cruzamento de móveis.” (p. 202) Esta definição nos
leva a pensar que o espaço só existirá a partir de uma confluência de experiências que produzirão sentido a partir de determinadas práticas. Porém, o
intenso fluxo nas cidades contemporâneas que busca pacificar os corpos em
nome de uma ordem faz com que as práticas de ir e vir tornam-se protocolos
de sobrevivência, com pouca ativação poética com os transeuntes. As práticas coletivas no espaço público são ativadores dos corpos que, ao encontrarem situações não cotidianas em seus trajetos rotineiros podem oferecer
novos caminhos para a percepção nas e das cidades.
Ao invés de criar obras acabadas com um direcionamento claro e resultados pré-definidos, os coletivos promovem situações cujos resultados,
por mais que tenham um desejo de concretude final, são incontroláveis, uma
vez que cada situação, lugar e pessoas envolvidas são únicas e transformam
aquele momento de acordo com seus desejos, situações e contextos (social,
político, econômico e cultural).
Ao dedicarem a realização dos trabalhos no espaço urbano, em que ao
invés de público, as pessoas tornam-se participantes, especialmente quando
os coletivos subvertem a lógica das cidades, tencionam as relações ali exis-
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tentes e explicitam a dissência e conflitos desses lugares, distanciando-se de
um saber pré-determinado e previsível, mostrando que:

Tanto o esgotamento de uma concepção finalista e unívoca da história, que afirma o uno e o homogêneo, como a insuficiência do pensamento fundamentado em dicotomias
nos obrigam, por outro lado, a perceber a emergência de
espacialidades estranhas e fronteiriças, temporalidades de
diferentes modelos, acontecimentos e narrativas discretas.
(CESAR, 2014, p. 18)

Miranda (2014) compara o ato pedagógico com o ato criativo, uma vez
que os dois são manifestações onde a subjetividade e a singularidade estão
presentes. Nas práticas coletivas em que a relação entre o aprender e o criar
interligam-se na confluências de papeis assumidos, fazendo-se “necessário
aceitar que cada criador e cada espectador, como cada aluno e cada professor, terão várias maneiras de resolver sua criação cultural e sua ação pedagógica – individual e coletivamente.” (p. 163)
As reflexões de Martín (2014) apontam que essas práticas são processuais e, assim como o ato de aprender, estão associadas com o construir o saber em um processo coletivo. Dessa forma, ao deixar de priorizar o ato final
e valorizar a produção a partir das relações, essas práticas também buscam
uma ação pedagógica que acontece por meio da experiência.
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Para Bondía (2002) a educação se dá a partir das relações entre experiência e sentido. O autor diz que 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”
(BONDÍA, 2002, p. 21). Ele alerta para que cada dia mais as coisas passam, mas
não acontecem, e que o excesso de informação, opinião, trabalho e a falta de
tempo mais atrapalha a experiência do que contribui para o acontecimento.
Como o saber da experiência é o que acontece a alguma pessoa em relação a outra pessoa ou àquilo produzido por outra pessoa, esse saber é “particular, subjetivo, relativo, contingente e pessoal” (BONDÍA, 2002, p. 27),
visto que apesar do acontecimento comum, a experiência é individual e singular aliando a ética com a estética. Não sendo um saber objetivo, é um saber
experimental, plural e heterogêneo, escancarando a diversidade e diferença.
Nas experiências propostas por coletivos e confrontados por diversos
interlocutores que se tencionam qual é a relação de quem participa e de quem
observa; do espaço público ao privado; da interrupção à continuidade da vida
pública; desde aí, surge a pergunta: qual aprendizado emerge dessas práticas?
Dias e Fernández (2013), ao relacionarem as teorias e práticas pedagógicas à
produção cultural, revelam que os estudos da Cultura Visual tendem a “provocar perturbações que remapeiam as relações entre arte, educação e política”
(p. 141), levando à compreensão da “pedagogia como uma forma de produção
cultural e a produção cultural como uma forma de pedagogia”. (p. 141)
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Então, porque essas experiências podem resultar em práticas pedagógicas? A construção de sentido se dá por meio da experiência e é partilhada
por todos inseridos no tempo e espaço em que a ação se realiza, sem que essa
tenha marcado um início e fim com precisão. Cada participante assume um
papel dentro da proposta e passa a agir, interagir e interpretar o seu contexto
naquele momento a partir de uma proposição, resultando experiências estéticas geradoras de narrativas particulares sobre as questões apresentadas.
Dessa forma, a educação “pode se realizar através de acontecimentos que
permitam maneiras de dar testemunho, de pôr em relação versões, crenças e
conhecimentos sobre os quais não se tem certeza” (MIRANDA, 2015, p. 157).
Se ao estudar essas práticas abandonamos as noções restritas de arte,
também é importante entender os processos de ensino e aprendizagem que
acontecem fora dos meios formais do campo da educação. Pensar pedagogicamente as relações entre agentes e ações poéticas leva-nos a refletir que
“o processo de aprendizagem é um processo aberto de questionamento ou
pesquisa que dificilmente atende às expectativas esperadas no campo da
educação ou no campo da arte” (MARTÍN, 2014, p. 179). Isso porque as demandas colaborativas acabam desestabilizando os papéis de aprendizes e
mestres, artistas e público, arte e experiência, público e privado. Menezes
(2001) entende esse de tipo de processo como educação informal:
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(...) desenvolvida fora dos estabelecimentos de ensino ou que
ocorre sem planejamento. Geralmente, é um tipo de educação que transcorre em espaços de atividades culturais, com a
família, amigos ou grupos de interesse comum. Uma característica marcante dessa educação é a aparente naturalidade
do processo, ocultando valores, signos e até preconceitos.
No entanto, os meios educativos informais exercem grande
influência na formação dos indivíduos. (MENEZES, 2001)3

As redes de educação informal são ativadas quando os coletivos sabotam o cotidiano do espaço público propondo ali novas vivências. Essas práticas acabam exigindo “espectadores que desempenhem o papel de intérpretes ativos, que elaborem sua própria tradução para apropriar-se da ‘história’
e fazer dela sua própria história”. (RANCIÈRE, 2012, p. 25) E quando os espectadores entram no processo de tradução, “não se estará negando uma
possível opacidade do sentindo, tampouco o indizível, uma vez que toda tradução, fatalmente incompleta, deixa atrás de si um irredutível resto” (BOURRIAUD, 2011, p. 28). A busca do saber parte da formulação de perguntas,
produzindo o que Ranciére (2012) chama de comunidade emancipada, capaz
de narrar e traduzir as experiências.

Esse trabalho poético da tradução está no cerne de toda
aprendizagem. Está no cerne de toda prática emancipado3. [on-line] <https://bit.ly/3lBVIhp> acesso em 19 de novembro de 2019
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ra do mestre ignorante. (...) É simplesmente o caminho que
vai daquilo que ele já sabe àquilo que ele ainda ignora, mas
pode aprender como aprendeu o resto, que pode aprender
não para ocupar a posição do intelectual, mas para praticar
melhor a arte de traduzir, de pôr suas experiências em palavras e suas palavras à prova, de traduzir suas aventuras
intelectuais para uso dos outros e de contratraduzir as traduções que eles lhes apresentam de suas próprias aventura. (RANCIÉRE, 2012, p. 15)

Na década de 1970 Joseph Beuys já pensava na produção de conhecimento a partir da experiência, no que ele chamava de esculturas sociais.
Suas ações buscavam “influir na maneira como as pessoas entendem o mundo e se relacionam com ele (e entre elas) constituía em si uma forma de escultura” (VISCONTI, 2014, p. 16), porém ainda com os papéis muito claros
dos agentes de produção.
Assim, diferentemente de outras produções poéticas até então existentes no espaço urbano, como os monumentos clássicos utilizados para exaltar
a figura de alguém e atos históricos, ou até as já citadas artes site specif e graffiti, que buscam tensionar o sistema de criação no universo das artes e da
cidade, nas ações aqui estudadas há um borramento das etapas de criação.
Se avaliarmos essas práticas realizadas nas cidades na contemporaneidade
a partir de um grupo em compartilhamento com outras pessoas, o exercício
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pedagógico da experiê não se dá apenas na efetivação do mesmo, mas em todo
o processo, da elaboração à pós-produção. As discussões passam a englobar
o antes e o depois, onde “o tornar-se-ação ou tornar-se-elo que substitui a
‘obra vista’ só tem eficácia em ser visto como saída exemplar da arte para fora
de si mesma.” (RANCIÈRE, 2012, p. 70)
O envolvimento do público nos processos de mediação e escolhas é
“em vez de pretender a passividade do expectador, reexaminar a sua atividade.” (RANCIÈRE, 2012, p. 76). Assim, conhecer o espaço onde será feito uma
refeição com desconhecidos é tão importante para a construção de significados quanto a destinação do lixo que este piquenique gerará, colocando em
dois polos distintos a imersão em uma prática poética urbana e a observação
de um mural criado por um artista (ambas experiências pedagógicas e artísticas, porém com produções de sentidos próprios).

A pedagogia da experiência e a mobilidade
urbana no Coletivo Opavivará!
Na busca de exemplificar os debates conceituais a respeito da pedagogia da experiência em práticas poéticas coletivas no espaço urbano, trago para
o debate duas ações promovidas pelo coletivo Opavivará!, que de maneiras
distintas abordam as práticas de ir e vir nas grandes cidades. De acordo com
o site do Opavivará!, o coletivo criado em 2005 “desenvolve ações em locais
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públicos da cidade, galerias e instituições culturais, propondo inversões dos
modos de ocupação do espaço urbano, através da criação de dispositivos
relacionais que proporcionam experiências coletivas”.4 As ações que trouxe
para debater neste artigo são Transporte Coletivo e Remotupy.

Figura 1

Transporte Coletivo. Opavivará! 2010.
Fonte: <https://bit.ly/3hMCEKU>.

4. Fonte: <http://opavivara.com.br>. Acesso em 15 de julho de 2019.
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Transporte Coletivo foi realizada na cidade do Rio de Janeiro na ocasião do II Viradão Carioca, em 2010. No site do Coletivo, eles descrevem a
ação como um serviço de transporte limpo, formado por “três conjuntos de
dez triciclos movidos à força artística”5. Ao utilizarem a expressão “força artística”, o coletivo deixa evidente que o próprio público faz parte da obra, e
sua força é fundamental para que a mesma exista.
Durante 8 horas, um conjunto de triciclos percorreu o centro da cidade do Rio de Janeiro em seis trajetos diferentes. O público que utilizou o
Transporte Coletivo compartilhou com outras pessoas sua experiência, mas,
diferente de um transporte coletivo tradicional como o ônibus ou o metrô
(onde há a partilha do mesmo espaço com outros, porém passivamente), aqui
a força motriz de cada um foi fundamental para o descolamento do veículo.
A colaboração de cada indivíduo é direta e o sentido de público funde-se à
partilha. O pagamento do transporte não se deu por dinheiro, mas pela força, doada e compartilhada, ou seja, pedalando. Seria justo eu pedalar menos
para não me cansar e outro ter que fazer esse esforço pra mim? Ou, uma pessoa que tem menos força que eu pode utilizar aquele transporte, mesmo com
menos energia empregada para o deslocamento? Por que vale a pena usar
esse transporte coletivo, que não polui a cidade, mas é mais lento e exige
diversas negociações a serem feitas durante seu uso?

5. [on line] [http://opavivara.com.br] acesso em 15 de julho de 2019.
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A colaboração direta de cada uma das 10 pessoas é fundamental para a
conclusão do percurso a ser feito e, assim, sem pedalar, não há obra. A empatia
é fundamental para o prazer de compartilhar esse momento de resistência.
A visualidade dessa intervenção artística, com 10 pessoas pedalando
lado-a-lado aos ônibus e carros em grande velocidade, podendo a todo tempo mudar o trajeto e ter um ritmo próprio, se articula com o que Mirzoeff (2016) chama de direito de ser visto (associado ao direito a olhar), uma
recusa à permissão legal, estética e de dominação da autoridade, enquanto
uma forma autônoma de fazer resistência. Quem é a autoridade quando o
Transporte Coletivo está nas ruas?
Remotupy, outra experiência do Opavivará! que também discute o deslocamento nas cidades, foi criada em 2016 para a exposição O que vem com a aurora, na Galeria Casa Triângulo, na cidade de São Paulo. Ao criar essa intervenção
o Coletivo desejava discutir a canalização de rios e lagos que fizeram parte da
conformação das cidades brasileiras, sem que as consequências fossem estudadas, desprezando toda a potencialidade que os recursos hídricos forneciam.
Opavivará! se apropriou de uma canoa de madeira de Paraty/RJ e a
equipou com um triciclo de motor elétrico, definindo-o como “um módulo
móvel, desejo de uma cidade mais líquida que respeite suas águas, que não
se inunde por querer barra-las.”6 A partir desse veículo, o coletivo propôs
passeios por São Paulo por onde correm os rios que estão canalizados sob
6. [on line] [http://opavivara.com.br] acesso em 15 de julho de 2019.
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camadas de asfalto, “cortando os caminhos como um motoboy aquático, por
sobre a manta de petróleo!”7 Dessa forma, apesar da obra fazer parte de uma
exposição em uma galeria, a concretização da mesma só se dava nos passeios
programados sobre os rios canalizados no espaço urbano. O objeto de arte
– barco de madeira motorizado com três rodas com dois remos de madeira
com as extremidades emborrachadas – é apenas um artefato sem vida e que
não tem sentido em si, mas na prática.

Figura 2

Remotupy. Opavivará! 2016.
Fonte: <https://bit.ly/2QHAJeC>.

7. Fonte: <http://opavivara.com.br>. Acesso em 15 de julho de 2019.
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Percorrer a cidade em um barco motorizado como se estivesse navegando em um rio é uma forma de trazer à tona o que Mitchell (2015) definiu
como a lógica da falta, a imagem desejando o que ela não vê, e dessa forma
emergem os seus desejos. É no público - que nunca navegou naquele rio –,
que essa imagem se completa através da experiência.
Desse modo, o público tem a oportunidade de realizar uma vivência que
foi roubada em nome do progresso. Até algumas décadas atrás era comum em
São Paulo navegar pelos rios que cortavam a cidade e, agora, restitui-se algo
que lhe foi tomado, mas que já existiu. Didi-Humberman (2015) revisa o conceito de restituição ao comentar sobre o trabalho do cineasta Harun Farocki
no texto Devolver uma imagem. Ele diz que quando o cineasta revisita um arquivo e torna público as imagens, “ele nos restitui, tira na passagem em certas
instituições que tentam – segundo estratégias evidentes de poder – se apropriar e, quando nos devolve, sabe que devolve a quem é de direito” (p. 212).
Quando o Opavivará! devolve o direito de navegar por um rio (que não existe
mais na superfície), o Coletivo restituiu a experiência, reinventando essa prática para sabotar as cidades pensadas para a velocidade dos carros.
Como seria a cidade se não tivessem eliminado as curvas dos rios para
criarem as grandes marginais? Como se dá o processo de partilha do espaço
das ruas entre os veículos que transitam por ali diariamente com um barco de rodas elétrico que navega lentamente no asfalto? A pedagogia da experiência desenvolvida na ação Remotupy se dá somente no público que vê

Coleção Desenrêdos, volume 12, 2020

Ir para Sumário

o veículo deslocar-se ou o estranhamento de quem está nas ruas (de carro,
ônibus, motos ou pedestres) também gera questionamentos que produzirão
sentidos diferentes em cada agente do espaço urbano?
As intervenções propostas pelo Opavivará! ao chacoalhar a posição
dos cidadãos nas cidades revelam novas possiblidades de ir e vir, e traz uma
questão que Mirzoeff (2016) trabalhou em Como ver o mundo, para o público
ativo das ações: “Como vemos o lugar do mundo em que vivemos?” (p. 23). O
que seria possível ver a partir desse (outro) lugar do mundo uma prática poética coletiva urbana que impulsiona a produção de sentidos por aquilo que
já existia mas só foi despertado pela experiência?
Nos dois casos apresentados, o Coletivo foi convidado por uma instituição para a produção de uma intervenção artística. Porém, o Grupo ao
propor obras que efetivam-se na relação interpessoal numa atitude contraventora no espaço público, utiliza do sistema da arte pra criar uma “uma subversão de elos sociais bem determinados, aqueles que prescrevem as formas
do mercado, as decisões dos dominantes e a comunicação midiática.” (RANCIÈRE, 2012, p. 71) Subvertem o cotidiano das cidades ao inverter a lógica dos deslocamentos das ruas das grandes cidades, ralentando o tempo do
deslocamento e construindo novos sentidos do urbano para quem participa
dessas práticas. Criam uma obra que se realiza num percurso e em interação.
Ao contrário da “lógica do monumento que teria por função hierarqui-
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zar” (CESAR, 2014, p. 29) o espaço público e criar marcos setoriais, as práticas coletivas pensam as ruas através do compartilhamento de experiências. Dessa forma, compreender o lugar onde estão localizadas e entender
o contexto enquanto epicentro de criação e recepção dessas práticas são
fundamentais para realizar qualquer interpretação dessas ações. Ativar os
lugares através de práticas e não apenas por meio de artefatos é uma possibilidade de “reinventar as temporalidades e as relações entre elas, produzir
a redistribuição dos lugares, evidenciar e sabotar as convenções de inclusão
e exclusão.” (CESAR, 2014, p. 113)
As experiências mostram que para transformar as cidades é preciso
transformar os seus habitantes, colocá-los em confronto com os problemas,
instigar a dúvida. As ações poéticas urbanas são oportunidades para que as
pessoas vivenciem as cidades de outras formas e assim passem a questionar e
problematizar as construções do pensamento hegemônico nas cidades. O desenho urbano é fruto de uma série de interesses e luta de poderes, e o desejo
em apreender, ler e transformar o espaço onde vive, pode influenciar no reconhecimento e legitimação das cidades como espaço público e pertencente aos
seus cidadãos. Locais de debate, convívio, lazer e afetividade, suporte para as
práticas coletivas poéticas que são chamas para a problematização do dia a
dia na busca de construção do sentido a partir de cada participante.
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Elementos imagéticos e
a narrativa quadrinhística
Cláudio Batista Dutra

Imagem: busca por resposta
O professor de Inglês e História da Arte da Universidade de Chicago,
William John Thomas Mitchell (2015), fala em seu texto O que é uma Imagem?
sobre a inconstância das teorias que buscam decifrar os códigos de comunicação usados para interpretar a imagem e a linguagem, tanto no sentido
quantitativo, quanto no qualitativo. Pois o caminho que busca uma definição
concreta ou pelo menos mais objetiva é vasto e mutável, estando longe de ser
esgotado, ainda que tenhamos muitos teóricos que já enveredaram em busca
de respostas que visassem uma definição acerca do que é uma imagem. Refe-
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rindo-se principalmente à imagem, Mitchell diz: “nós temos apenas uma vaga
ideia do que é imagem no sentido literal do termo” (2015, p. 114).
Emmanuel Alloa (2015), em seu texto: Entre a transparência e a opacidade – o que a imagem dá a pensar, diz que nada parece ser menos seguro do que
buscar respostas ao caráter ontológico da imagem, afinal, seria a imagem um
ser? Talvez ela até o seja. Mas está mais para um ser que quase sempre deixa
de ‘ser’ para ‘estar’, devido ao caráter mutante de seu significado.
A essa mutação que se vale de contextos socioculturais para a criação
dos significados, acrescenta-se a necessidade de atribuir uma forma de definir os termos em questão, trata-se de juízo de fato, ou de valor. Será que
as questões que envolvem a busca por respostas sobre o que vem a ser a
imagem não estão sendo induzidas pelo olhar em direção a locais que podem somente nos dar descrições superficiais sobre imagem? E, se por outro
lado, se considerássemos o fator humano como preponderante (em oposição
à ideia de pontos de vistas construídos em cima de posições duras, comuns
nas definições científicas), mesmo levando em conta o caráter relativo e subjetivo da poética? Talvez o problema esteja em separar os termos na busca
de corroborar com Sócrates, que dizia que o começo da sabedoria estava no
conceito, na definição dos termos – a maiêutica (MACHADO, s/d).
O conceito de pretendente, trabalhado por Alloa (2015, p. 10) – a imagem que pretende se passar pelo objeto –, é explicado como uma ação de
verossimilhança: uma poética pela amargura vívida da vida que por si só,
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não basta; uma pretende retificar o que a outra exagera ao ratificar-se como
real. O representamem1 objetivando ir além da posição do objeto, se apodera
do seu ser. Mas, para alguns teóricos, a imagem que se obtém do Spectrum2
é o que realmente importa. É o fator visível e não o lisível, que pode contar a
narrativa, sou seja, o fundir da imagem com o texto sem, no entanto, se tornar símbolo, mesmo que ela possua elementos de uma linguagem que lhe é
própria, com toda carga semântica que lhe é inerente.
A imagem remete-se, fundamentalmente, ao fator percepção dos raios
do espectro visível e os textos estão ligados a decodificação de símbolos, isto é,
a imagem também é passível de interpretação, porém o texto falado ou escrito,
está relacionado com convenções linguísticas. Como em um diário (construído
com memórias visuais e linguística) e apesar de ser mais citado, o Studium3 barthesiano não significa mais que o Punctum e, talvez, este se sobreponha àquele.

A quantidade de elementos visuais e a narrativa
No universo das HQs, exemplo de casamento perfeito entre imagem e
texto e onde há o cruzamento entre a ficção e a arte, o conceito de o que é uma
1. Representamem e objeto juntamente com o interpretante, constituem a tríade do signo da semiótica
de Charles Peirce. Visto em: https://bit.ly/2EOGd4W Acessado em: 18/07/2019.
2. Spectrum, para Barthes, representa o que é fotografado.
3. Para Barthes, o studium (objetivo) e o punctum (subjetivo) eram os pontos duais pelos quais poderia
haver interesse pela fotografia.
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imagem ganha uma dimensão ainda maior no que diz respeito a um distanciamento de um termo elucidativo acerca das imagens ou o que elas podem ser.
Talvez com foco em pontos não tão genéricos e, sim, em questões fragmentadas da imagem, nós consigamos respostas mais objetivas. Uma possibilidade
de resposta para tal questão estaria na própria condição de evolução constante das formas de representação e nas formas de perceber a imagem.
Nas HQs, o veio aurífero no tocante à arte, provavelmente está nas
produções autorais. Nelas, explora-se todo tipo de possibilidades de representação imagéticas e sua influência nas narrativas, variando das com mais
graus de iconicidade às com generização significativas, das imagens realistas
às com tendências abstratas.
Sobre as particularidades que envolvem a imagem, principalmente
acerca da representação, o pesquisador e quadrinhista Gazy Andraus (1999),
em sua dissertação de mestrado, discorre sobre o que pode haver no espaço
entre os quadrinhos de uma HQ. O paradoxo se apresenta com a manifestação simultânea do passado, presente e futuro (que são vistos nos intervalos
que separam cada quadrinho no ato da leitura) e se dá, ou tem o seu ritmo ditado, pela “conclusão mental” de cada cena exibida nas ilustrações dos quadrinhos. Essa ideia é corroborada por Franco (2008, p.43) quando discute a
questão da gestalt, ou seja, a percepção visual da forma inerente à narrativa
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das HQs se apresenta na forma de uma consciência visual simultânea, em
decorrência da atuação concomitantemente da fóvea e da visão periférica4.
Andraus (1999, p. 31) cita Calazans, para refletir sobre o fato da mente
não conseguir “varrer” duas funções simultaneamente de forma consciente,
fazendo com que o que se encontra em segundo plano seja menos fixado
pela memória ao ser percebido ou executado. No caso, a parte textual sobrepõe-se à parte das imagens que são captadas “pela visão periférica, o canto
do olho”, como explica o autor:

Ao ler uma HQ a fóvea centraliza e foca as letras, o texto
dentro dos balões, as falas dos personagens. No decorrer
da trama, a curiosidade força o leitor a procurar avidamente o próximo balão, e assim sucessivamente, mantendo o
ritmo de leitura. Ora, a atenção centrada no signo verbal
nos balões torna os desenhos perceptíveis apenas de relance, pela visão periférica dos bastonetes como fundo subliminar. (CALAZANS apud ANDRAUS, 1999, p.98)

De fato, muitas vezes temos que interromper a leitura textual e dar
atenção aos desenhos e ilustração da HQ enquanto lemos. Isso ocasiona o
desvio da atenção na leitura, comprometendo, mesmo que em um nível tolerável e insignificante, a fluidez da narrativa. O desenho detalhado e realista
4. Fóvea é a região da retina que se vê com a melhor definição possível e a visão periférica é a área da
retina que fica com pouco foco, ou seja, sem muita definição.
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ou o desenho simples e sem elaboração técnica, pode ocasionar essa interferência à leitura. Porém, parece que o primeiro cria a necessidade de uma
segunda leitura com a atenção mais voltada para a parte gráfica, isto é, para a
arte. Necessidade que, não se dá por obrigação penosa, mas por prazer.
No gráfico abaixo, faço uma demonstração metafórica da aceleração
no fluxo da narrativa conforme a quantidade de elementos nas imagens dentro dos requadros5 lidos ao longo do tempo:

Figura 1

Representação metafórica da quantidade de elementos processados ao longo
do tempo em uma leitura de HQ. Gráfico construído pelo autor.

Onde há pouco espaço entre os traços verticais, representa o requadro
com muitos elementos visuais para serem processados ocorre, então, uma
desaceleração no ritmo da leitura. Diferentemente de um momento de ação,
como exemplificado na página ilustrada por Neal Adams (veja na fig.2), situação em que fica melhor com poucos elementos na imagem dos quadros que a
compõem, pois o ritmo da leitura criado pela cena que envolve ação, cria uma
5. Requadro é a moldura do quadrinho (Franco, 2008, p.47).

Coleção Desenrêdos, volume 12, 2020

Elementos imagéticos e a narrativa quadrinhística | Cláudio Batista Dutra

224

Ir para Sumário

Elementos imagéticos e a narrativa quadrinhística | Cláudio Batista Dutra

225
instabilidade impulsionada em direção ao próximo quadro, uma necessidade
de desvendar o que está por vir. Assim, ocorre um aumento do ritmo na leitura e, também, na velocidade na leitura dos quadrinhos. Isso faz com que haja
uma competição pela atenção por parte do leitor entre a fruição das imagens
e a leitura da parte literária, pelo fato de que as imagens requerem um tempo
maior para serem assimiladas e fruídas em comparação com os textos que são
mais fluidos (estão vinculados à narrativa da história). Isto é, se quisermos dar a
atenção a arte, devemos nos desconectar da sequência linear da parte textual.

Figura 2

Superman-vs-Muhamad-ali. Denny
O’Neil and Neal Adams
Fonte: <https://bit.ly/2ECGp7C>
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Vergueiro, ao refletir sobre essa questão, afirma que o sistema narrativo dos quadrinhos é composto por dois códigos que atuam em constante
interação: o visual e o verbal, pois, “Cada um desses ocupa, dentro dos quadrinhos, um papel especial, reforçando um ao outro e garantindo que a mensagem seja entendida em plenitude” (VERGUEIRO, 2004, p. 31).
De forma específica em relação ao entendimento da mensagem, o fato
é que a quantidade de elementos visuais no requadro influencia na percepção e leitura da narrativa dos quadrinhos. Porém, olhar a imagem dos quadrinhos não se relaciona com o enquadramento, ou mesmo com o tempo
em que se transcorre a narrativa em relação ao formato dos quadrinhos.
Mesmo quando são quadrinhos pequenos, com menos elementos visuais
para serem lidos, percebidos ou interpretados, como expõe Franco (2008,
p.45). O que que importa nas reflexões que são construídas neste texto é a
necessidade de se colocar mais ou menos elementos visuais nos quadros
em função de se obter uma narrativa mais fluida.
Alguns quadrinhos, como os Gekigás6, trazem uma grande quantidade
de informações visuais, mesmo não sendo uma splash page7, feita com a intenção de situar o leitor em uma imagem panorâmica ou dar destaque a uma
cena de ação, como é visto nos quadrinhos de super-heróis ocidentais, es6. Gekigá é uma categoria de mangá com trabalhos mais autorais e adultos.
7. Splash page é uma página feita inteiramente com um só requadro com função de apresentar uma
ideia com destaque.
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pecialmente, estadunidenses. Quadrinhos como os Gekigás não entram em
contradição com a narrativa da história ao colocarem elementos em demasia, pois geralmente esses quadrinhos são feitos com a intenção de mostrar
a influência do ambiente no estado psicológico do personagem, esteja este
meditando ou em um estado de tensão, além de modos mais convencionais
de ilustração para compor a narrativa.
Adentrando nessa questão da quantidade de elementos visuais usados nos quadrinhos, estabelecendo um paralelo em relação à imagem de alta
definição, Franco (2008, p.44) adverte que Mcluhan classifica as HQs como
uma mídia fria, conforme a necessidade de maior participação dos leitores
nas percepções dos quadrinhos e intervalos entre eles.
Tendo em vista a fluidez da leitura da narrativa devido à influência da
quantidade de elementos dentro do requadro e a ideia de mídia fria e quente, os quadrinhos se apresentam expressando-se de uma forma ou de outra.
Quando estão com poucos elementos visuais, a narrativa tem um comportamento quente, pois com um menor número de informação visual para processar, a leitura será mais rápida, sem truncamento, mais fluida, pois, ainda
segundo Mcluhan apud Franco (2008, p.44), exige menor participação do
leitor na percepção do que a mensagem visual se propõe.
Por outro lado, o inverso também pode ser verificável: quando os quadrinhos têm mais elementos, há maior necessidade de participação do leitor
no tocante a sua percepção da narrativa e a seu livre transcorrer.
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Figura 3

Vagabond, por Takehiko Inoue.
Fonte: <https://bit.ly/3jyu4QN>

Quando necessária, a supressão das informações visuais se dá pela simulação da imagem que se obtém com recursos de câmera fotográfica profissionais
e lentes cambiáveis. Com essa câmera, pode-se conseguir uma imagem com o
campo focável bem restrito, conforme duas possibilidades: grande abertura do
diafragma da objetiva, que com isso passa a receber para a câmera os raios luminosos de diversos pontos e ângulos diferentes e, de outra forma, através da utilização de uma lente teleobjetiva, que possui pequena profundidade de campo
focável, como fez Takehiko Inoue na figura 3. Ou, ainda, imitar o efeito fotográfico de selecionar e destacar determinados elementos através do controle de
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abertura do diafragma da objetiva da câmera fotográfica, ora muito aberta, ora
muito fechada, obtendo imagens superexpostas e subespostas, respectivamente, com relação à fotometria ideal para o ambiente, conforme a figura abaixo:

Figura 4

Alberto Breccia y Hector Oesterheld. El eternauta 1969.
Fonte: <https://bit.ly/2QFuzvM>

Há também outra forma bem comum de suprimir grandes quantidades
de elementos de um requadro quando a situação permitir: usando linhas de
movimentos8 quando necessário. Nesse caso, o quadro se preenche por riscos que significam elementos em movimento, como linhas cinéticas. A exemplo disso, temos a figura 5, com ilustração de Goseki Kojima:

8. Linhas de movimentos são uma convenção gráfica usada nas histórias em quadrinhos para
representar a ilusão de movimento e/ou trajetória dos objetos (FRANCO, 2008, p.50).
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Figura 5

Lone Wolf e Cub, de Kazuo Koike e Goseki Kojima
Fonte:https://bit.ly/3jrBXqW

Há artistas que suprimem informações visuais, como Alberto Breccia,
Eduardo Risso e Frank Miller, que usam a técnica do traço e do chapado, buscando escurecer com contrastes extremamente fortes, partes da sombra e da
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penumbra do desenho. Outros como Esteban Maroto, insinuam as sombras e
penumbras com demarcações e cabe ao leitor completar mentalmente a imagem, resultando em um efeito psicodélico, conforme a Figura 6. Neste último
caso, não há necessariamente uma supressão de elementos visuais, mas, de
parte deles, uma abstração intencional de imagens, situação em que o eleitor
completa o seu significado mentalmente no processo de leitura.

Figura 6

CREEPY #51 (1973) Doug Moench, Esteban Maroto
Fonte: <https://bit.ly/2YV6eGL>
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Há casos extremos de utilização de elementos visuais nos quadrinhos,
como é o caso do desenhista italiano Aldo Capitanio, na ilustração do personagem de faroeste Tex como pode ser visto na Figura 7:

Figura 7

Desenhos de Capitanio em Almanaque Tex 18, p. 29, 2003.
Fonte: Acervo digital do autor.

Na maioria dos quadrinhos há uma saturação de elementos visuais tão
grande que o elemento principal, colocado em primeiro plano, se funde ao
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fundo, dificultando a compreensão da leitura. Essa tendência moderna é observada nos traços de diversos artistas, inclusive nos desenhistas estadunidenses que, provavelmente, foram influenciados pelos constantes aumentos
na qualidade das imagens das atuais câmeras fotográficas e das TVs de alta
definição (HD), ou ultra alta definição (UHD,4K) cujas tecnologias mostram
cada vez mais elementos detalhadamente nítidos nas telas, exercendo uma
influência direta na maneira de produzir as HQs. Na medida em que os meios
visuais vão evoluindo na qualidade de projeção de imagens, os quadrinhos
tendem a imitar o efeito, dentro das condições em que lhe são apropriadas.

Considerações finais
A partir dos exemplos apresentados procurou-se mostrar que a varredura que se faz com os olhos na condição de leitor em função de fatores,
como o planejamento de cada requadro e o que vai dentro dele em termos
de quantidade de elementos visuais, é essencial para que uma leitura, se torne minimamente agradável. Deve haver uma harmonia entre o transcorrer
da narrativa com as imagens e a quantidade de elementos do requadro.
O fluxo da leitura se dá de forma mais fluida quando se observa poucos elementos visuais no requadro, estratégia indicada para as cenas de
ação. Enquanto as cenas mais estáticas e contemplativas, são melhores
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construídas com requadros com cenários compostos com quantidades maiores de elementos visuais, como pôde ser visto nos exemplos citados. Nesse
sentido, pode-se observar, também, as diferentes possibilidades de se compor e construir as imagens que vão nos requadros das HQs, objetivando a
fluidez da narrativa.
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Que lugar estas imagens ocupam?

Figura 1

Femme piquée par un serpente, KehindeWiley, 2008.

ISBN: 978-65-86422-57-3
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Figura 2

Auguste Clésinger (French, 1814-1883). Femme piquée par um serpent, 1847.
Marble, Musée d’Orsay, Paris.1

Este texto discute sobre a poética “aristocrática” usada pelo artista Kehinde Wiley, em que o artista mescla imagens clássicas da Arte, consideradas “nobres”, em junção com novos aspectos visuais contemporâneos e da
cultura africana. Desenvolvo possibilidades de pensar esta produção artística no Ensino de Arte e levanto questões sobre como a representatividade
de jovens negros pode ser explorada por meio deste artista, cuja produção

1. Imagens disponíveis em:<http://kehindewiley.com/>. Acesso em: 06/06/2019.

Coleção Desenrêdos, volume 12, 2020

Ir para Sumário

está legitimada pelo sistema de Arte oferecendo meios de identificação com
o alunado e colaborando, também, para a ocupação de espaços negados à
cultura negra em grande parte da História da Arte ocidental.
A intenção é questionar a invisibilidade dos povos negros na Arte, observando novas possibilidades de construção do olhar crítico para estudantes
da disciplina de Arte do Ensino Fundamental, em uma escola pública na cidade
de Canarana, Mato Grosso, em que busquei estratégias metodológicas para
trabalhar a representatividade por meio da Educação da Cultura Visual.
Kehinde Wiley, em sua prática poética, representa pessoas de forma democrática, estabelecida principalmente pela pintura a óleo, escultura e vitrais.
O artista foi criado por sua mãe, mulher afro-americana, solteira, e não teve
muito contato com seu pai, de origem nigeriana. Quando criança, sua mãe o
levava frequentemente às exposições nos museus na cidade de Los Angeles,
situações em que o artista relatou ter identificado o contraste entre o homem
branco e negro. Nas visitas às exposições, Wiley se indagava da inexistência
de pessoas negras nas pinturas, seja em posições de poder, riqueza ou força,
que segundo o artista quase ou nunca foram vistos ou representados em grandes quadros e esculturas da Arte presente nos espaços legitimados.
Aos 11 anos, o jovem Kehinde foi matriculado em aulas de arte gratuitas de fim-de-semana, período em que conheceu a Huntington Art Gallery,
cuja coleção de retratos britânicos do século 18 e 19 trouxeram a ele uma
familiaridade precoce com o gênero. Ele se tornou “muito consciente dos
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símbolos de poder, das implicações do retrato tradicional, sobre as questões
de privilégio, poder e elitismo”, disse Eugenie Tsai2, curadora do levantamento do Brooklyn Museum3 em 2015, sobre o trabalho de Wiley. “Ele observava
um mundo no qual não estava incluído.”
Wiley estudou no Art Institute de São Francisco, depois, obteve o seu
mestrado em Belas Artes (MFA) na Universidade de Yale. Após a formatura,
tornou-se artista residente no Studio Museum, no Harlem, e logo vivenciou
diversas imersões em contextos visuais urbanos que, mesclados as referências clássicas, trouxeram uma nova identidade estética para seu trabalho.
Pensando nas potencialidades temáticas que podem ser trabalhadas
em sala de aula a partir do trabalho de Kehinde Wiley na disciplina de Arte,
busco refletir sobre as questões referentes à representatividade, aquela que
vai além das estéticas colonialistas e dialoga com o contexto contemporâneo. Esta proposição ressalta as aproximações que podem ser estabelecidas
entre conhecimento estético e cultural visual, propostas que têm intenções
de trabalhar pedagogicamente a temática da representatividade afrodescendente no ensino de Arte.
A partir da compreensão de que os processos de aprendizagem em Arte
podem ser potencializados por meio da transdisciplinaridade e ampliados
2. Fonte: https://bit.ly/3jBgBHH
3. Fonte: http://www.brooklynmuseum.org
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pelo próprio alunado, busquei em minhas práticas pedagógicas cotidianas
destacar o posicionamento político do artista e seu papel como promotor de
conhecimento, por meio de sua produção artística, cujas temáticas podem
enriquecer a formação dos e das discentes.
Os modos de ver o mundo e as possibilidades de interpretações sobre
o que se vê ocorre de forma autônoma ou, ao menos, paralelamente aos saberes propostos no ensino de Arte. Portanto, não estão presos somente aos
muros das escolas, acontecem nos diversos lugares por onde os sujeitos circulam, seja no mundo real ou virtual. Mirzoeff (2003) afirma que a Cultura
Visual é uma “tática para estudar a genealogia, a definição e as funções da
vida cotidiana pós-moderna a partir da perspectiva do consumidor, mais que
do produtor” (p. 20). O autor lembra que não se trata apenas de uma história
das imagens, e nem das imagens em si, mas de uma busca pela existência
cultural, social ou histórica das imagens, pois a imagem remete a um “lugar
sempre desafiante de interação social e definição em termos de classe, gênero, identidade sexual e racial” (p. 20).
A importância da herança africana lentamente vem sendo reconhecida
nos diversos campos de cultura, seja nas Artes Visuais, Música, Teatro, Cinema
ou na Moda, e também em alguns meios de comunicação como revistas, museus, centros culturais, galerias, desfiles, feiras, websites, etc. Mas, infelizmente, nas escolas, lugar onde deveria ser trabalhado mais e melhor essas questões,
esses conteúdos ainda são pouco desenvolvidos, quando não, descartados.
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O trabalho artístico de Kehinde Wiley mostra-se eficiente para tratar da
invisibilidade da população negra nas artes visuais, pois permite estabelecer
relações com as experiências e subjetividades de um grupo social que historicamente foi subalternizado, além de permitir interlocuções históricas e culturais. Trazer artistas que ajudam a “educar” o olhar para a diversidade cultural
colabora para a formação de sujeitos mais preparados para uma convivência
mais pacífica com os marcadores sociais que discriminam e silenciam.
Em diversos momentos percebi através de reações dos estudantes, a
resposta sobre a importância de se trabalhar com a representatividade afrodescendente no Ensino de Arte.
Alguns momentos foram bastante significativos, quando durante as
aulas em uma escola da pequena cidade de Canarana-MT, trabalhei o estudo
do processo criativo do artista Kehinde Wiley, sua obra e atividades relacionadas, como prática de desenho representativo e construção de um texto
reflexivo. Nesta iniciativa, notei a alegria no sorriso de senhoras e senhores
estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA, manifestando com lápis de cor a felicidade em serem incentivados a desenhar colegas de sala de
aula, com a orientação que fugissem dos padrões normativos para observar
e valorizar características pessoais, tais como: roupas, acessórios, tatuagens
e adereços, que juntamente com seus traços físicos de origem indígenas e
afrodescendentes, falam muito mais sobre cada um e suas estéticas. Com a
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satisfação pelos trabalhos criados, posteriormente, os desenhos foram fotografados e expostos no mural da escola e em suas redes sociais.
A Educação da Cultura Visual tem como preocupação central estabelecer
relações com as práticas e as experiências cotidianas. Durante essa proposta
pedagógica, além da questão central da representatividade, também pude notar identificações com o estilo de roupa streetwear, característica predominante
no trabalho de Kehinde e o encantamento das e dos estudantes pela forte ligação imagética entre as pinturas do artista e a cultura do funk e do hip hop. Nesta
atividade encontrei nos estudos da cultura visual a lógica de exercitar o diálogo
direto e aberto com as realidade estéticas do alunado no Ensino de Arte.
Esta prática foi proposta a outras turmas do Ensino Fundamental e
houve outro momento que me marcou significativamente. Foi quando pude
ver nos olhos de uma pequena estudante a alegria e a satisfação em pegar
seus retratos produzidos por seus colegas. Em um deles, ela fez questão de
mostrar-me a riqueza dos detalhes. Este desenho específico foi elaborado
por um aluno considerado fraco, pouco produtivo e subjugado na escola. A
estudante, irradiante com sua representação feita por este aluno pouco valorado em sala de aula, fez questão de falar que levar aquele trabalho para
casa, para mostrar aos familiares e guardá-lo com carinho.
Durante esta prática pedagógica houve afetos, sutilezas e dedicação à
atividade proposta. Algumas turmas que desenvolveram este exercício são
conhecidas por suas características plurais e complexas (por exemplo, temos
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estudantes presidiários em situação de liberdade condicional), no entanto,
foi unânime os relatos sobre sentirem-se valorizados, tanto pelo proposta,
quanto pela obra do artista que foi trabalhado em sala de aula.
Talvez, os depoimentos do alunado de satisfação com o conteúdo proposto tenha relação com representatividade e identificação. São comuns
as narrativas de padrões estéticos baseados na cor da pele, circunstâncias
de preconceito, violência e constrangimento. Houve vários relatos sobre os
olhares que condenam, olhares depreciativos e aqueles que marginalizam
pelas suas características físicas e estéticas. Comentaram também sobre
como e difícil lidar com preconceitos e conseguir respeito em meio aos julgamentos da imagem do corpo negro.

O que estas imagens querem?
O interesse pelo de trabalho de Kehinde Wiley surgiu a partir de minhas próprias experiências como estudante em escolas públicas e enquanto
professor da Educação Básica. Refiro-me, particularmente, às tensões em
que algumas pessoas são discriminadas por não atenderem a um padrão estético construído pela cultura “branca” em torno da aparência física.
Pensando em práticas pedagógicas no Ensino de Arte encontrei na produção de Wiley uma possibilidade de trabalhar a representatividade afrodescendente com a intenção de minimizar inconsequências que ainda são
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praticadas dentro e fora das escolas, afinal, “a autonomia reivindicada pelo
direito a olhar opõe-se à autoridade da visualidade” (MIRZOEFF, 2016, p.
747), sobretudo das visualidades dominantes. A esse respeito, enfatizando
o valor das transformações que o estudo da Arte pode promover nos indivíduos, Canclini ressalta que:

O estudo da arte abrange, hoje, a análise das obras de arte
tanto quanto das transformações de seu sentido, realizadas
pelos canais de distribuição e pela variável receptividade
dos consumidores. Abrange as artes tradicionalmente conhecidas como tais, e também, as atividades não consagradas pelo sistema de belas-artes, como as expressões visuais e musicais nas manifestações políticos, ou aspectos da
vida cotidiana. A arte, então, deixa de ser concebida apenas
como um campo diferenciado da atividade social e passa a
ser, também, um modo de praticar a cultura (1984, p. 208).

Dentro do planejamento bimestral da escola em que atualmente estou
atuando, identifiquei conteúdos e objetivos de aprendizagem que dialogavam com a linguagem visual do artista Kehinde Wiley, algo que provocou-me
a pensar formas de trabalhar em sala de aula a educação crítica do olhar na
formação da identidade sociocultural dos alunos. Iniciei a criação do plano
de aula articulando semelhanças entre o artista/pesquisador, artista/obra
e as experiências do alunado, buscando contextos e vivências similares. O
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objetivo foi mostrar a necessidade de repensar a produção estética eurocentrista e as formas ignoradas de representação e identificação pelo sistema
artístico e educacional. Pois, como afirma Mirzoeff, “o direito a olhar não é
meramente uma questão de visão. Ele começa em um nível pessoal com o
olhar adentrando os olhos de alguém para expressar amizade, solidariedade,
ou amor” (2016, p. 746).
Na criação do plano de aula, preocupei-me com a questão da identificação, a fim de incentivar reflexões sobre a invisibilidade e as questões de representação da cultura negra nas Artes Visuais. Foi planejado também espaços de discussão, buscando as vozes dos sujeitos historicamente ignorados
sobre a contemplação da diversidade de representações no campo da produção e dos estudos em artes visuais. O plano de aula, nesse sentido, buscou
i em direção ao que Mirzoeff defende no texto “O Direito a Olhar”:

A visualidade separa os grupos assim classificados como forma de organização social. Tal visualidade segregava aqueles
que visualizavam para impedir que estes ganhassem coesão
como sujeitos políticos, como trabalhadores, povo ou nação
(descolonizada). Finalmente, faz parecer certa esta classificação separada e, portanto, estética (2016, p.748).

Kehinde Wiley ao elaborar suas telas lança mão de diferentes fontes
imagéticas e de diferentes procedimentos de pesquisa e produção, instau-
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rando por meio da plasticidade e do conceito da obra, uma crítica aos discursos oficiais, desestruturando, assim, as representações convencionais e tencionando as relações de trocas e de apropriações culturais encontradas na
Arte. Neste caminho, o artista coaduna com as reflexões de Mirzoeff, quando
o autor defende o direito a olhar como uma

reivindicação por um direito ao real. É o limite da visualidade, o lugar onde tais códigos de separação encontram uma
gramática da não-violência (significando uma recusa à segregação), como forma coletiva. O direito, no direito a olhar,
simplesmente reconhece a genealogia escravocrata patriarcal de autoridade - e sua recusa (MIRZOEFF, 2016, p. 749)

A escolha do artista não foi aleatória. Kehinde Wiley é um exponencial
no contexto norte americano e já é conhecido como o “Leonardo da Vinci do
hip-hop.” Já pintou vários representantes desse estilo musical, como: Notorious B.I.G., 2Pac, L.L. Cool J, Big Daddy Kane, Ice T, Grandmaster Flash, entre outros. Michael Jackson, Beyocé, Jay Z e o ex-presidente Barack Obama,
também encomendaram trabalhos do artista. Wiley mantem-se fiel a seu
estilo e continua a criar retratos a partir de fotografias de pessoas comuns
que encontra nas ruas, convidando-as a participar do projeto de forma voluntária. Sobre o seu processo poético, Wiley comenta:
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Há anos, venho pintando homens negros como uma maneira de responder à realidade das ruas. Pedi a homens negros
que fossem ao meu estúdio com as roupas que eles quisessem. E, frequentemente, essas roupas eram as mesmas
mostradas na TV como ameaçadoras. E, como artista, você
não pode evitar que sua trajetória seja alterada pela realidade das ruas. Para mim, essa não é uma história nova, tudo
isso é uma maneira muito usada de policiar, controlar e consumir corpos negros. Meu trabalho sempre foi uma resposta a isso. (Entrevista à Revista Vice, por Antwaun Sargent)4.

Kehinde Wiley é sem dúvida um artista que tem muito a dizer para os estudantes das escolas públicas brasileiras, dado à força de seu alcance (no sistema de Arte e como elemento artístico de identificação da comunidade negra)
e as formas de construir olhares mais críticos sobre a legitimação da Arte, proporcionando aos estudantes a oportunidade de verem-se como parte integrante e constitutiva dos movimentos culturais atuais. Trata-se, portanto, de uma
“reivindicação performativa de um direito a olhar” (MIRZOEFF, 2016, p. 750).
Desta forma, o plano de aula permitiu criar pontes entre os contextos
vivenciados a partir do lugar e do olhar dos próprios estudantes, que conseguiram encontrar relações subjetivas de forma coletiva e crítica. Isso só foi
possível ao deixar a neutralidade em segundo plano e discutir a partir da rea4. Fonte: <https://bit.ly/3jzPInN>.
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lidade contextual dos estudantes, partindo do pressuposto de que “o direito
a olhar é uma recusa a permitir que a autoridade suture sua interpretação do
sensível para fins de dominação, primeiro como lei e, em seguida, como estética.” (MIRZOEFF, 2016, p. 749).
Nos estudos da Cultura Visual encontramos a possibilidade de oficializar investigações que discutem pontos comuns e pontos “invisíveis” presentes nas imagens, como é o caso da representatividade de pessoas negras
dentro das artes legitimadas no decorrer dos tempos. Essa invisibilidade
é notada em obras como Debret, François-Thérèse, Marcel Verdier, entre
outros, artistas recorrentes nos livros didáticos de Artes do Ensino Fundamental e Médio, em que a cultura negra é vista de forma inferior ou representadas, por exemplo, nas clássicas fotografias de fome da África. Essa
prática de invisibilizar ou diminuir a importância das culturas negras, tanto
nos artefatos artísticos quanto na exibição de artistas negros, empobrece a
construção de conhecimento, pois deixa à margem importantes trabalhos
que poderiam participar ativamente das práticas de ensino.
Aos poucos, o reconhecimento da importância dessa valorização tem se
dado em museus e galerias de várias partes do mundo, como exemplo, temos o
Museu Afro Brasil, inaugurado em 2004, em São Paulo. Porém, de forma geral, o
número de artistas negros, exposições ou a arte afirmativa voltada à valorização
da diversidade ainda caminha lentamente dentro do sistema de Arte e de Ensino.
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Pensando na visibilidade dos povos negros e possibilidades metodológicas no Ensino de Artes Visuais, identifiquei vários outros artistas negros ou
obras que trabalham as questões étnico raciais que também poderiam ser trabalhados em sala de aula, valorizados e utilizados a favor do conhecimento. Na
minha busca por representações negras encontrei uma conta na rede social
Tumblr, chamada Black Contemporary Art5, criada por Kimberly, uma jovem
estagiária negra do Studio Museum Harlem, um espaço expositivo criado em
resposta aos museus “brancos” na cidade de New York. Nesta conta, a jovem
reuni um vasto acervo digital com muitos trabalhos artísticos contemporâneos da cultura afro mundial, apresentando diversas obras, artistas e técnicas, o
que simboliza a comunidade negra olhando para a Arte e ocupando seu lugar,
como é o caso da Figura 3, postada no perfil de Kimberly.
Olhando para o estado de Goiás, especificadamente, também podemos
encontrar nomes consagrados pelo sistema de Arte, tais como Dalton Paula,
Helô Sanvoy e Gilson Andrade, artistas que romperam com as dificuldades
e adequações a um processo de embranquecimento velado da Arte e, hoje,
encontram-se inseridos no mercado de arte.
São muitas as possibilidades de atuar para a construção de conhecimento plural sobre a Arte. Aqui, tratou-se também de um exercício político
5. Fonte:<https://blackcontemporaryart.tumblr.com/>.
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Figura 3

Titus Kaphar, Behind the Myth of Benevolence, 2014, oil on
canvas, 59 x 34 x 6 inches, TIK14.067.
Fonte: <https://kapharstudio.com/>

e estético, quando procurei quebrar os padrões eurocêntricos tão presentes
no Ensino de Arte, com o apoio da Educação da Cultura Visual. Essa abor-
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dagem incentiva a transdisciplinaridade nos processos de ensino, buscando
nas práticas metodológicas a contextualização das visualidades, por meio da
várias áreas de conhecimento, como a História, a Geografia, a Sociologia, a
Antropologia, a História da Arte e outras áreas que se fizerem necessárias
para a construção de sentido sobre o que se vê. Práticas que enriquecem o
Ensino de Arte e colaboram para a visibilidade de representações plurais que
vão além do padrão branco e europeu, podendo trazer à superfície outras
culturas, outros povos e raças.

Figura 4

Kehinde Wiley, Bozar Centre for Fine Arts, Brussels, Belgium. 2018.
Fonte: <https://bit.ly/2YX19xz>
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O que se pode aprender com estas imagens?
Nesse processo de buscar espaços de discussão favoráveis às ressignificações em sala de aula percebi que é possível reverter ou minimizar os efeitos
dos estereótipos racistas reproduzidos pela cultura hegemônica. As imagens
incorporadas ao texto são bons exemplos dessa mudança: pessoas afrodescendentes em posições de visibilidade e poder, uma visualidade que colabora para
romper com o imaginário inferiorizado da população negra na História da Arte.
Kehinde minimiza o protagonismo das representações de personagens
brancas, desconstruindo essa “tradição” seletiva. Com isso, cria-se uma dissonância cognitiva que pode provocar deslocamentos, algo no mínimo desejado
nos processos de Ensino de Arte. O trabalho deste artista é, antes de tudo,
uma provocação ou resposta às referências da cultura branca. Assim, ao utilizar esse artista em meu plano de ensino para discutir questões relativas aos
problemas sociais e propor reflexões críticas acerca de como as visualidades
influenciam nas relações de poder e no modo como o indivíduo se vê e é visto (HERNÁNDEZ, 2011), busco ir de encontro às premissas da Educação da
Cultura Visual, sobretudo as que se referem às questões de justiça social e
respeito à diversidade, seja ela étnica, religiosa, de gênero, ou outra qualquer.
Um currículo escolar que se constrói pautado no respeito aos diferentes universos culturais tem mais chance de contemplar e contribuir para o
conhecimento da diversidade humana. Começando pela conscientização
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crítica do alunado sobre os aspectos de uma convivência igualitária, observando os contextos sociais, culturais e históricos de cada um.
A Educação da Cultura Visual pauta-se por processos pedagógicos baseados na transdisciplinaridade que “[...] além do interesse de pesquisa pela
produção artística do passado, concentra atenção especial nos fenômenos
visuais que estão acontecendo hoje, no uso social, afetivo e político-ideológico das imagens e nas práticas culturais que emergem do uso dessas imagens”
(MARTINS; TOURINHO, 2011, p. 53).
No Brasil, a lei 11.645/08, que trata da temática “História e cultura
afro-brasileira e indígena”, já indica a necessidade de abordar essa discussão
em todas as disciplinas do currículo da Educação Básica, variando conteúdos
e conceitos de acordo com a faixa etária e a instituição. Os conteúdos visam
a interculturalidade, a valorização da diversidade, da identidade cultural e as
relações sociais que ambientam a atual sociedade.
Portanto, é interessante a difusão do currículo multicultural no ensino de Arte, uma vez que aponta possibilidades de estruturação nos planos
de ensino por parte do corpo docente, influenciando também suas escolhas
metodológicas, formas de avaliação e objetivos de aprendizagem. Essa forma de pensar os conteúdos de Arte vai de encontro com as realidades dos
alunos e da comunidade escolar, enriquecendo o conhecimento para todos.
A proposta multiculturalista no currículo surge a partir das transformações
de um mundo globalizado, mas, ainda, excludente. Segundo Hernández “[...]
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vivemos e produzimos um novo regime de visualidade” (2009, p. 208) e este
regime exige uma habilidade extra para interpretar e mediar as imagens,
principalmente em um tempo de multiplicação e consumo de imagens.
Procurar na docência estratégias metodológicas que se aproximem das
subjetividades dos discentes é tão importante quanto ampliar os repertórios
imagéticos, pois facilita a produção de sentidos a partir das experiências dos
estudantes. Em relação à mediação, Hernández (2011) acrescenta que:

[...] mediação pressupõe que “o signo é possuidor de significado”. [...] . Nesse sentido, 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, isto é, para que os seres humanos
saibam muito mais do que experimentaram pessoalmente,
e para que sua experiência dos objetos e dos fenômenos
que constituem a realidade seja por meio desses objetos
mediacionais que denominamos como artísticos (p. 52).

É relevante pensar em um ensino de Arte que ofereça espaços para as
discussões e narrativas negadas ao longo da história, para destacar o papel
da multiplicidade de atores sociais que compõem culturas, favorecendo o
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conhecimento a partir de estéticas plurais que quebrem padrões normativos
de classificação e identificação no universo das artes visuais.
O ensino de Arte necessita mudar para poder lidar com as visualidades e complexidades imagéticas da contemporaneidade (DUNCUM, 2011).
No entanto, essa mudança não significa abandonar a produção artística do
passado, mas sim encontrar meios de conectá-las e/ou relacioná-las com o
que é produzido, visto, criado e sentido na atualidade, oferecendo oportunidades para trabalhar os conteúdos da história da arte para além das padronizações embranquecidas.
Este caminho de aprendizagem fortalece a representatividade negra
dentro do ensino de Arte, agrega empatia e, no caso dos e das estudantes,
favorece a aprendizagem de si e o olhar crítico sobre os contrastes sociais
existentes em seus entornos.
Recentemente, no início do primeiro bimestre na escola em que atuo
como professor da Educação Básica na disciplina de Arte, vivenciei outra
“experiência” de descaso velado. Ocorreu durante uma aula prática de desenho de observação de paisagem urbana, aula proposta e executada no
espaço externo da prefeitura da cidade que possui um belo jardim. Durante
aquela aula, entrei no edifício da Prefeitura em busca de um banheiro e bebedouro para que eu, e depois as e os alunos pudessem utilizar. Na recepção,
ao perguntar para a funcionária sobre a localidade do banheiro, a mesma de
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seu posto é de forma grosseira ignorou minha presença e permaneceu mexendo em seu celular. Ao perguntar novamente, ela com descaso respondeu
que não sabia onde ficava o banheiro, em tom de desprezo e superioridade,
mandando que eu saísse e fosse procurar em outro lugar.
Aquele é um espaço público e a servidora estava ali justamente para
oferecer informações às pessoas, no entanto, me destratou e imediatamente me coloquei no lugar dos estudantes que estavam ali em processo
de estudo e, consequentemente, seriam as próximas vítimas da má vontade
da servidora. Rapidamente reuni todos estudantes e solicitei um diálogo
imediato com o responsável pela prefeitura e funcionários. Já no gabinete
do secretário expus a situação, falei um pouco sobre regimentos, direitos
e deveres de servidores públicos, os quais eu também respondo no exercício de meu cargo. Informei que levaria o caso à direção da escola e seriam
tomadas as medidas cabíveis para reparação. Logo em seguida, depois de
uma rápida conversa particular entre a recepcionista e o secretário da prefeitura, veio o pedido de desculpas pelo ocorrido e que a prefeitura estava
à disposição para resolver o pedido solicitado.
Neste momento percebi a importância de resistir e lutar contra os atos
de preconceitos e destrato público. E, no decorrer da semana, levei minhas
outras dezenove turmas do Ensino Médio e Fundamental para conhecer, es-
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tudar e circular nos espaços públicos, o que é de direito e incentivado pela lei
de diretrizes e base da educação brasileira.
Muitos atos preconceituosos e de racismo ainda acontecem no dia a
dia da escola. Constantemente presencio xingamentos e práticas que reverberam dentro dos muros da instituição, alguns de forma velada, outros explícitos. Percebo que temos avançado nas lutas em favor do respeito, mas ainda
vivencio muitos momentos constrangedores que causam tensões e alimentam as discriminações baseadas na aparência física dos sujeitos.
Identifico que as respostas imediatas precisam ser valorizadas e praticadas para combater as opressões. Reagir a atos de violência, agressão e
destrato também é responsabilidade do corpo docente, pois, a formação humana das e dos discentes também faz parte das tarefas cotidianas das e dos
profissionais da educação.
Como professor da disciplina de Arte da Educação Básica percebo a importância de explorar as questões da representatividade por meio das imagens.
As obras do artista Kehinde Wiley permite trabalhar o poder da fala e da ocupação dos espaços negados, por meio de uma linguagem direta e efetiva, que
caminha e dialoga com as realidades das e dos estudantes, principalmente a população afrodescendente. Para que se reconheçam, se identifiquem e busquem
maneiras para romper com a invisibilidade durante os processos de formação.
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