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PEQUENAS DESORDENS: REGISTROS INICIAIS E SUA POTÊNCIA SENSÍVEL 
 
 

Priscila Rampin – PPGCA/UFF 
 
 

RESUMO: A fotografia serve-me de recurso para documentar cenas e elementos que se 
encaixam no que chamo de pequenas desordens: maneiras criativas e triviais utilizadas 
pelos cidadãos que se apropriam dos espaços públicos e de equipamentos urbanos em seu 
benefício. Pretendo tratar da construção simbólica e do (possível) potencial afetivo que a 
visualidade desses registros (do banal cotidiano) pode suscitar. Para tanto, me valho de dois 
artigos de Jacques Rancière, nos quais o autor aborda trabalhos artísticos que são as 
próprias imagens do mundo, e de textos de Hal Foster e de Karl Erik Schollhammer que 
apresentam uma discussão sobre o interesse do artista por imagens de um real radicalizado 
por eventos traumáticos. 
 
Palavras-chave: Pequenas desordens. Cotidiano. Fotografia. Arquivo. 
 

 

RESUMEN: La fotografía sírveme de recurso para el registro de lo que titulo ‘pequeños 
desórdenes: maneras creativas y triviales de apropiación física y simbólica del espacio 
público. Pretendo discutir la construcción simbólica del archivo fotográfico y su potencia 
sensible.  La cuestión es articulada con dos textos de autoría de Jacques Rancière en lo 
cuál el autor expone su opinión acerca de los trabajos que son las propias imágenes del 
mundo, así como textos de Hal Foster y Karl Erik Schollhammer que discuten el interés por 
la realidad  traumática. 
 
Palabras clave: Pequeños desórdenes. Cotidiano. Fotografía. Archivo. 

 
 
 
Obsessão pelo real. Essa é uma tendência dominante da arte contemporânea, 

identificada por Jacques Rancière (2004) na ocasião da 26a Bienal de São Paulo e 

de outras exposições pelo mundo. 

As práticas artísticas que reverberam o mundo real assumem, segundo o autor, três 

formas; são atividades que se configuram como testemunho do mundo por meio dos 

registros fotográficos, como um desejo de interpolar a cultura popular com os 

dispositivos artísticos contemporâneos e como vontade de fabricar objetos usáveis. 

Em tempos de apaziguamento do ímpeto revolucionário, o renovado e legítimo 

interesse pelo real reflete a conduta do artista frente aos discursos consensuais que 

tendem a minimizar os problemas da desigualdade, dos conflitos de interesse e das 

relações sociais de toda sorte (RANCIÈRE, 2004).  
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Desde 2011, minha prática artística é motivada por deambulações pelas cidades 

com o objetivo de prospectar mínimos usos do espaço público, individuais e 

coletivos, que lhe adicionem nuances. 

Nesses percursos, percebo, então, o que chamo de pequenas desordens: os 

amontoados, os descartes, o lixo, os cartazes, os avisos banais e os equipamentos 

urbanos descuidados. Esses e outros modos de apropriação física e simbólica do 

espaço público são os elementos que corroboram a construção de um arquivo de 

centenas de imagens.  

Recorro à fotografia para registrar as etapas do processo e a realização das 

ações  tendo  em vista a construção  de  um arquivo  que  possa  servir,  como  

sugerido  por  Rauscher (2011), para o prolongamento do próprio trabalho e dos 

seus efeitos. Em sua maioria, as imagens são desprovidas de um compromisso 

técnico-estético em consequência da simplicidade do dispositivo utilizado, 

geralmente o celular e a câmera digital compacta, ou da situação no momento do 

clic. 

O arquivo fotográfico ao qual me refiro constitui a primeira etapa da pesquisa 

intitulada Pequenas desordens: usos físicos e simbólicos da cidade que desenvolvo 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes 

(PPGCA), da Universidade Federal Fluminense (UFF). Tais registros são os 

catalizadores para proposições artísticas que visam notabilizar as situações urbanas 

enquanto manifestações criativas e instauradoras de uma dinâmica relacional, 

mesmo que em nível precário.  

Embora as imagens captadas durante minhas deambulações tenham a função 

documental (ou testemunhal, como quer Rancière) e sirvam, a princípio, como 

subsídio para ações futuras, proponho pensar o seu oferecimento enquanto obra, 

antevendo que a recolocação das imagens do cotidiano à disposição de um público 

promove um espaço narrativo flexível e aberto, longe da indiferença do mundo real. 

Pensar a construção simbólica dessas imagens e a potência afetiva que sua 

visualidade pode agenciar tem suscitado algumas reflexões sobre o interesse pelo 
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trivial cotidiano enquanto tema para a arte e sobre os modos de apreensão deste 

trivial por parte de um eventual público.  

Recorri ao filósofo Jacques Rancière, ao texto de autoria de Hal Foster (2014) “O 

retorno do real”  e a Karl Erik Schollhammer (2013),  que abordam o real na arte 

contemporânea de maneiras distintas, para refletir, portanto, sobre a exposição dos 

referidos registros. 

Para Rancière, as imagens do mundo levadas explicitamente às exposições são 

banalizadas e destituídas de valor crítico, conforme análise apresentada nos artigos 

“O destino das imagens”, de 2001, e “A arte além da arte”, publicado em 2004 na 

ocasião da 26a Bienal de São Paulo, no “Caderno Mais!” do jornal Folha de São 

Paulo. Entretanto, opondo-se a essas representações diretas, o autor busca 

características que constituam imagens capazes de romper com a passividade do 

público.  

Já Foster (2014)  e Schollhammer (2013) identificam um interesse generalizado pela 

realidade da experiência comum, o que aponta para os efeitos afetivos e perceptivos 

da mirada dessa realidade. 

Quando o livro The return of the real é lançado em 1996, Hal Foster apresenta outra 

abordagem da representação do real pela arte. Suas análises apontam para o que 

ele denomina realismo “traumático”, em que as obras procuram causar efeitos 

negativos e extremos a partir da exposição de eventos cruéis, violentos ou 

repulsivos. Desde essa perspectiva, uma paixão pelo real acomete todas as artes, o 

que enfatiza, como indica Schollhammer (2013, p. 166), “[...]aspectos documentais, 

performáticos, relacionais e indiciais em concorrência direta e frequentemente 

promíscua com a demanda maciça de realidade na cultura midiática”. 

Em “Cena do crime: violência e realismo no Brasil contemporâneo”, Schollhammer 

(2013) afirma o interesse dos artistas e escritores pelas cenas de delito e tragédia. 

Na série Apagamentos (2004-2005), da artista Rosangela Rennó, citada pelo autor,  

uma montagem de imagens apropriadas de técnicos legistas, os objetos são como 

pistas, evidências ou provas de um evento (o crime) já encerrado. 
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FIGURA 1 – Rosângela Rennó, Apagamentos 2, 2005 (detalhe) 
Slides caixa de luz de madeira e acrílico 75 x 135 x 15 cm. 
Coleção Américo Marques, Lisboa. 
Foto: Thiago Barros. 

Fonte: http://www.photography-now.com/artist/rosangela-renno  

 

Sendo possível a fruição artística de conteúdos controversos - as cenas de crime 

como objeto de juízo estético - por esse prisma, é também possível identificar efeitos 

de ordem sensível no arquivo das pequenas desordens. De igual modo, este pode 

ser visto como pista e evidência, neste caso, de uma atuação subjetiva. 
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FIGURA 2: Pequenas Desordens  

Fonte: Arquivo pessoal, Pequenas Desordens, 2013 - atual. 

 

No entanto, ao contrário das imagens de Apagamentos, que apresentam apenas as 

marcas da ausência de um evento que não mais ocorrerá, nas pequenas desordens 

perdura a impressão da repetição em quase igual ordem ou situação. Os múltiplos e 

ínfimos usos da rua parecem estar de acordo com o desejo dos usuários, como 

também afirma Maffesoli (2001, p. 107, grifo meu): “o comer, o vestir, a apropriação 

do espaço são compostos de sonhos, estetismo, instrumentalidade, prosaísmo e 

magia”. Aproximo-as – as pequenas desordens e as imagens de Apagamentos –, na 

quase impossibilidade de se identificar “quem-fez-isso” (SCHOLLHAMMER, 2013, p. 

19), o que revela os sinais da ausência do ator, do cidadão (ou do criminoso). 

Mostrar o arquivo das pequenas desordens possivelmente dará outro lugar aos 

resquícios de uma atuação urbana que, em sua grande parte, passam 

despercebidos pelas pessoas. 
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Voltando a Rancière, para ele, as exposições que se concentram em apresentar 

materiais de registros de artistas (e não suas obras) são desprovidas de criticidade 

justamente por se assemelharem a  

[...] um trabalho de arquivista, e a sua visita, ao folhear de uma 
enciclopédia na qual textos e imagens valem como testemunhos de 
um tempo e de uma maneira de apreender esse tempo e nele 
inscrever os sinais (RANCIÈRE, 2001, p. 16). 

 

É desse modo que Rancière ironicamente descreve a maneira pela qual a arte 

contemporânea repetidamente se presta à reexposição das imagens triviais do 

cotidiano, incluindo aí as midiáticas que a própria arte pretende criticar. Seu 

sarcasmo decorre da crença de que a simples apresentação de tais imagens em 

outro espaço – neste caso, o museu – é, de fato, uma banalização. 

Entendendo o valor crítico de uma produção intelectual como um estímulo à 

observação, à análise ou à apreciação minuciosa, não seriam os registros capazes 

de revelar a indiferença com a qual vivemos e olhamos o mundo?  

Embora nos meus itinerários iniciais eu tenha encontrado cenários homogêneos e 

corpos automatizados no cumprimento de suas rotinas, são os resquícios de um 

espaço efetivamente praticado que mais despertam o meu interesse. São práticas, 

ações ou modos de comportamento que evidenciam mínimos e temporários usos do 

lugar público que extrapolam os sentidos comumente atribuídos a ele . 
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FIGURA 3 – Pequenas desordens 

Fonte: Arquivo pessoal, Pequenas Desordens, 2011 - atual. 

 

 

A noção do real acessado pela arte, posta em evidência desde o século XIX, se 

baseia ora pela defesa dos laços de semelhança entre o real e a representação, ora 

pela relação oposta entre ambos. E a preferência pela paisagem urbana, pelo 

anônimo, pelo sem distinção, indica uma “[...] estetização geral da vida cotidiana [...]” 

(SCHOLLHAMMER, 2013, p. 20).  

A partir da década de 1990, os efeitos do real são agravados em relação ao que Hal 

Foster (2014) denomina realismo traumático, em que os eventos violentos ligados 

aos temas de morte e luxúria são expressados. Sobre esta concepção de realismo, 

Schollhammer (2013) explica que a arte se torna “real” na medida em que provoca 

efeitos parecidos ou idênticos aos encontros extremos. 

A paisagem habitual, corriqueira e até banal da cidade não exerce o mesmo fascínio 

das cenas de crime e trauma, pois estas dialogam com o enigma humano. Somente 

o olhar singular e empenhado possibilita que no irrelevante sejam notadas as 
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curiosidades, a criatividade e as facetas da conduta humana que deixam suas pistas 

no espaço público. 

O praticante das pequenas desordens age tão misteriosamente quanto o criminoso, 

pois poucas vezes é surpreendido pregando seus cartazes (FIG. 4), abandonando 

cuidadosamente um copinho usado em uma grade residencial, ou um sofá na rua. A 

mim cabe, portanto,  agir como um técnico legista, procurar sinais, índices, provas e, 

quem sabe, relevar tais atos dissimulados da atuação humana. 

 
FIGURA 4 – Pequenas desordens 

Fonte: Arquivo pessoal, Pequenas Desordens, 2011-atual. 
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Ao considerar uma exposição do arquivo imagético das pequenas desordens, o 

desafio é explorar sua construção simbólica, como sugere Rosengarten (2013), e 

torná-las notáveis por seu viés criativo e “[...] não como um receptáculo passivo de 

fatos históricos” (ROSENGARTEN, 2013, p. 31).  

A exibição das imagens forenses de Rennó não exploram a violência crua, e talvez 

por um contraste entre os registros pacíficos e os acontecimentos reais aos quais os 

registros se referem, surge o dado que afeta quem os vê. Diz assim Luciano Vinhosa 

(2013, p. 292): “A fotografia como arte, por alçar voo poético, transcende aos 

parâmetros da racionalidade ao qual se destinava originalmente, estabelecendo uma 

outra ordem de sentidos que naufraga toda objetividade da descrição”. 

Capturar e mostrar as fotografias do trivial da cidade é como revisar o que já foi visto 

infinitas vezes por cada um de nós, porém retirá-lo da cena original, que lhe confere 

uma quase invisibilidade, é, por assim dizer, torná-lo incomum.  

Suponho que é no contato com as imagens das pequenas desordens que o 

espectador cria suas próprias narrativas e, eventualmente, se torna a personagem 

da cena vista.  
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