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RESUMO 
No texto que se segue apresento duas proposições artísticas e experimentais que 
constituem parte do projeto de doutoramento em poéticas, cujo objetivo geral é o de abrir 
brechas para o ofuscamento das convenções que norteiam a vida social e é fruto da 
perspectiva convencionada pelos especialistas. Discute-se a potência dos trabalhos de 
gerar sensação de estranhamento baseada na oscilação de campos semânticos 
originalmente relacionados à noção de especialidade, habilidades especiais ou técnica. Os 
trabalhos configuram micronarrativas visuais elaboradas com base em: registros fotográficos 
tomados durante percursos pela cidade, viagens e residências artísticas; e encenações para 
a câmera.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Cultura dos especialistas 1 ; estranhamento; micro narrativas visuais; encenação para a 
câmera.  
 
 
ABSTRACT  
I will present two experimental propositions that are part of the doctoral project in poetics. 
The general objective of the research is to open gaps for the blurring of conventions that are 
fruit of the experts perspective and for these reason guides social life. Both works discusses 
the possibility to generate uncanny sensation based on displacement of scenes and 
situations that originally refers to the idea of expertise. The visual micronarratives are based 
on photo records taken during walks through the city, journeys and artistic residences and 
staging for the camera.  
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Se é possível localizar na cidade uma porção física relativizada como resultado das 

práticas triviais de uso do espaço público pelo cidadão, por outro lado, esse mesmo 

praticante torna-se o “usuário” descrito por Stephen Wright ( 2016, p. 85). O usuário 

– não o transeunte, o habitante, o indivíduo – é aquele que é submisso a uma norma 

exterior.  

Partindo dessa premissa o presente texto trata das percepções inicias relacionadas 

ao projeto de doutoramento em poéticas “O urbano, a experiência concreta ou a 

possibilidade da dúvida: proposições artísticas” que tem a motivação na dinâmica de 

validação dos universos simbólicos, especificamente, o técnico-científico, que rege 

os comportamentos e os usos dos espaços.  

Em linha com Wright (op.cit.), os especialistas ávidos por demarcar sua 

excepcionalidade frente aos demais indivíduos compreendem os usos dos espaços 

como mau uso. O uso errado, portanto, seria ações e gestos corriqueiros, criativos e 

subversivos que acabam por alterar as normas e funções originais do espaço urbano 

e de seus equipamentos. 

Intrínseca à noção de “mau uso” está uma relação de controle, organização e 

medidas disciplinares exteriores às quais os cidadãos deveriam se submeter. Nessa 

perspectiva, as experimentações artísticas realizadas até o estágio atual e trazidas à 

discussão, tiveram o objetivo de recuar do instante em que as micropolíticas (no 

sentido do gesto corriqueiro) estejam em produção, para sondar o escopo dos 

padrões, das normas e das regras de conduta “[...] consideradas do ponto de vista 

decoroso da cultura dos especialistas”. (WRIGHT, op.cit.)  

A observação do fenômeno urbano faz parte do processo artístico desta artista, 

atividade na qual lança mão de anotações, registros fotográficos, sonoros e outras 

coletas que se tornam uma memória das situações vistas. Fazer o inventário 

promove a formação de um material de estudo exploratório que quando revisitado, 

pode revelar uma nova cena, refazer um discurso e também criar novos.  

Prospectar o que identificaria a “cultura dos especialistas” nesses recortes espaciais 

e urbanos resultou em um exercício de reagrupamento das cenas capturas por mim 

e inventariadas à exemplo da Figura 1. Tratam-se de registros tomados durante 
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deslocamentos e viagens que representam situações familiares produzidas pelo 

próprio homem e, portanto, passíveis de decodificação. Porém, paradoxalmente e 

curiosamente, podem apresentar-se instáveis,  – suponho por causa da “incógnita 

da técnica” e do “paradoxo da objetividade versus a instabilidade perceptiva” que a 

apropriação, deslocamento e ressignificação de cenários e de elementos podem 

notabilizar2. A incongruência em questão pode estar alinhada ao duplo estado de 

temor e de encantamento pela técnica (MACHADO, 1996) ou pela tal cultura do 

especialista apontada por Wright (op.cit.)  que ainda permeia o imaginário. 
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Originalmente, o trio de fotografias foi tomado durante um percurso de balsa entre a 

província de Okayama e a ilha de Naoshima, no interior do Japão. Não houve 

nenhum planejamento ou intencionalidade prévia à execução do clique, e sim uma 

resposta a um estímulo intuitivo. Lembro-me de estar tomada pela curiosidade em 

descobrir a paisagem que me aguardava findada a atracação, e despertada por uma 

imaginação quase infantil que fazia-me associar os reservatórios industriais 

alcançados pela vista às plantas de energia nuclear. (acho que sob a influência da 

visita anterior à Hiroshima)  

Ao fotografar, tentei recriar a atmosfera de suspense e curiosidade com base em 

uma dupla omissão: da paisagem e da atividade dos funcionários japoneses que tão 

somente aguardavam o momento de abrir a escotilha. 

A elaboração dessas micronarrativas é uma primeira resposta ao estímulo 

imaginativo de se referir ao presente, à documentação, porém sugerindo zonas 

ambíguas num dado campo semântico. Pergunta-se: O que nos contam, o que 

escondem, o que ofuscam tais cenas que se dão como realidade não sendo, pois, 

imbuídas de intencionalidades? (SOULAGES, 2009). 

Questiona-se, por assim dizer, o próprio real: como se constrói a noção de realidade 

e, consequentemente, como se legitimam as ideias que se tornam convenções ou 

que conferem autoridade ou conhecimento diferenciado a determinado indivíduo ou 

instituição? 

Interpelar a realidade não parece ser um hábito do homem comum, mas talvez do 

artista. Pisar em solo firme e abandonar os devaneios da mente parecem ser ações 

tão naturais para o indivíduo que, muitas vezes, ele não avalia a rigidez da conduta 

implícita no significado da expressão. 

É fato que as ciências que têm o homem como objeto de estudo há muito se 

debruçam sobre o tema do real. Porém, é sobre esse aspecto que paira um 

paradoxo: a concepção do senso comum prevalece na noção do real como “tudo 

aquilo que existe” e que, portanto, pode ser explicado: o indivíduo não se percebe 

como edificador da realidade, mas submetido a ela, parafraseando Duarte Jr. (1990). 

“Nosso cotidiano é o mundo estável e ordenado no qual nos movemos 
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desembaraçadamente, devido à sua constância e à segurança que o conhecimento 

de que dispomos sobre ele nos dá”. (DUARTE JR., 1990, p. 29).   

Comportamentos padronizados e repetidos dentro de um grupo social tornam-se 

instituições com um determinado nível de legitimação (quase) nunca posta em 

dúvida. Esse fenômeno conhecido como reificação refere-se a essa (quase) 

“existência própria”, que não é mais percebida como uma criação humana: a 

realidade é dada e não importa os “porquês”, mas o “como”, completa esse autor 

(ibid., p. 71): “Enquanto minha realidade cotidiana se desenvolve de forma rotineira, 

isto é, de maneira já conhecida, estão suspensas quaisquer dúvidas e 

questionamentos que me obrigam a pensar.” 

As grandes teorias – mitológicas, teológicas, filosóficas e científicas – conformam o 

grau mais alto de legitimação institucional, segundo elenca Duarte Jr. (op.cit.), e com 

exceção da primeira, elas são integradas por indivíduos especialistas ou dotados de 

algum poder e cujo conhecimento de um assunto é afastado do comum. 

Regras, leis e explicações são construções “cujo papel é organizar em um todo os 

elementos, os princípios da própria natureza”. (DELEUZE, 2001, p. 36). No passado, 

o universo simbólico da Teologia imperava como a fonte de explicação para o 

mundo e hoje essa é, possivelmente, a ciência que ainda ocupa tal posição. Disso 

resulta a consagração e a credibilidade conferidas aos especialistas. Seus modelos 

seguem um propósito comprobatório e, portanto, não suscitam dúvida em relação ao 

resultado, que foi comprovado, uma vez que o cientista laborou sobre as incertezas 

de seus objetos e tem as provas.  

Áreas obscuras e imprecisas apresentam-se aqui e ali no cotidiano conforme o nível 

individual de entendimento daquilo que é apresentado. Quando elas surgem para os 

cidadãos comuns, eles recorrem ao referido especialista, - indivíduo ou instituição ao 

qual se atribui o “poder do saber”. 

Certamente, o caminhar pela vida é permeado de distorções e, como afirma Deleuze 

(2001, p. 36),  “a função da regra [e das explicações] é determinar um ponto de vista 

estável e comum, firme e calmo”. Assim, a plenitude da compreensão de outras 
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realidades só é atingida com o domínio de códigos específicos: Seria essa uma 

tarefa (quase) possível? 

Voltando ao exercício poético de rever e reelaborar os registros dos fenômenos 

citadinos tomados em trajetos diários e viagens, busco por combinações com 

potencial de relativizar essa estabilidade que direciona e controla os hábitos 

cotidianos, para mirar, no final das contas, o agenciamento de outros ângulos e 

devires de mundo. Aposta-se, assim, na investigação da oferta ao transeunte ou ao 

público geral do contato com uma incógnita da técnica3 e na força sugestiva que 

esse contato tem de implicar sensação de estranhamento.  

Se se vive o dia a dia baseado nos conhecimentos práticos sobre os quais não se 

questiona ou se duvida, como explica Duarte Jr. (1990), como se reage ao embate 

com campos de significações não dominados?  

Decorre em um segundo exercício poético a elaboração de foto-encenações4 com o 

objetivo de reproduzir ou criar narrativas que suscitassem a atmosfera daquilo que 

pudesse ser percebido como familiar e, ao mesmo tempo, estranho (Figura 2). 

A segunda série foi realizada durante uma residência artística oferecida pela 

Fazenda São João em parceria com o projeto Extramuros da Escola de Artes 

Visuais do Parque Lage no Rio de Janeiro. Diferentemente da série anterior, esta 

provém de situações montadas. A captura da cena se dá pelo modo automático da 

câmera e o processo parte da identificação do elemento arquitetônico ou de um 

cenário existente que sirva à composição da cena, seguida da inserção da artista ou 

de colaboradores simulando alguma atividade potencialmente não decifrável.  

Procurei simular uma atividade de investigação ou levantamento, nos moldes das 

imagens ilustrativas de artigos ou documentos científicos. Cabe mencionar que 

ambas imagens foram tomadas em locais distintos da fazenda, de modo que a 

primeira foto não é um zoom da segunda. A combinação, como ofertada abaixo, foi 

feita ao revisitar o arquivo, novamente optando por conjuntos cujos significados 

estejam em suspensão, falhos.     
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Figura 2. Priscila Rampin 

O que sabe o especialista, 2016 (série 2) 
Encenação para a câmera  

Arquivo da artista. 
 

Algo inquietante, que causa estranheza, passa pelo conceito do unheimliche 5 

(1919), de Freud, desenvolvido à luz da estética. A sensação decorre de alguma 
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circunstância em que ocorre uma lacuna de entendimento entre a realidade 

cotidiana e alguma manifestação de caráter ambíguo. É algo indefinido, pois o efeito 

se dá em relação ao que é ao mesmo tempo familiar e estranho.  

O texto de abertura da mostra “Estranhamento” (Museu de Arte Contemporânea do 

Paraná, 2002), realizada pelo curador Paulo Reis (1960 - 2011) para o programa 

Itaú Cultural, indica que “o conceito está ligado a uma ideia de troca de posições 

num campo semântico, pois aquilo que troca de lugar ganha outro significado e 

perde seu sentido original” (Paulo Reis fazia uma menção direta ao ready-made A 

Fonte, de Marcel Duchamp). (RUMOS ITAÚ CULTURAL ARTES VISUAIS, 2002) 

Portanto, o termo embasa o intento dos trabalhos apresentados em desconstruir a 

lógica cotidiana ao arriscar-se em operações de “troca de lugar” e de ressignificação 

de um elemento ou de uma situação com base em seu ponto original.  

Não por acaso, os artistas arrolados entre os surrealistas manifestavam o apreço 

pela fotografia prosaica cujos referentes desalojados do seu contexto habitual 

ganham um novo papel. Acreditavam no poder das revelações contidas não só em 

sonhos e no subconsciente, mas em certos objetos e aspectos da vida. Fotografias 

antropológicas, instantâneos comuns, fotos de filmes, fotografias médicas e policiais 

apareceram em revistas como La Révolution Surréaliste (Figura 3) e Minotaure, 

radicalmente divorciadas de seus propósitos originais, conforme o Departamento de 

Fotografia do MET Museum.  
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Figura 3 - Excerto de A Révolution surréaliste, n.2, 15/01/1925. 

Fonte: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58450811/f1.item.zoom 

Outro embasamento segue à luz da concepção da arte como criadora de sensação, 

de Deleuze e Guattari (1992). A pergunta que se coloca é: É possível que o trabalho 

artístico contenha a força de uma incógnita e, consequentemente, seja capaz de 

mediar outras perspectivas de mundo? Como fazer? 

Embora o procedimento seja distinto do empregado nos trabalhos trazidos à 

discussão, os artistas Mike Mandel (1950, EUA) e Larry Sultan (1946-2009, EUA) 

operaram a já dita ambiguidade entre a objetividade e a instabilidade perceptiva no 

trabalho Evidence (1975-1977) (Figura 4). No livro-obra organizam um compêndio 

de imagens selecionadas e (re)fotografadas dos arquivos de órgãos governamentais 

e dos setores industrial e científico. Fora dos contextos originais, as imagens 

adquiriram maior complexidade interpretativa, pois vibram incertas entre a 

especulação, a paródia, a ficção e a realidade.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58450811/f1.item.zoom
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Figura 4 – Mike Mandel (1950) e Larry Sultan (1946-2009). 

Evidence (1977). Publicação de artista. 
Fonte: http://larrysultan.com/gallery/evidence/ 

“O que é isso?” Essa é a possível pergunta que o leitor se faz ao folhear o livro de 

Mandel e de Sultan. Nesse caso, a “competente decifração” (KOSSOY, 2009, p. 22) 

está submetida a muitas camadas de realidade, ou pretensos reais como apontou 

Soulages (c.f). Se o documento e a fotografia são plenos de dubiedade, portadores 

de intenções não reveladas, já que foram construídos em atendimento a um 

interesse dirigido, a operação proposta pela dupla (selecionar, fotografar novamente 

e rearranjar) inseriu uma terceira camada de significação ou, por assim dizer, uma 

nova camada de omissão. 

Sem a intenção de serem conclusivas (até porque o inconcluso é mais da ordem do 

sensível), as micronarrativas montadas com base no arquivo de registros 

fotográficos e as foto-encenações são desejosas, em primeira instância, de 

compreender as relações entre o deslocamento de campo semântico operado por 

elas e a interpretação do tempo presente; em segunda, de tentar estranhar esse 

presente e consequentemente, de oferecer outras possibilidades de organizar o 

mundo, mesmo que utopicamente.  

 

http://larrysultan.com/gallery/evidence/
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Notas 

                                                        
1 Stephen Wright, 2016. 

2 Na introdução do livro Máquinas e imaginários, Arlindo Machado retoma o conceito de técnica como algo inacessível e indecifrável, fundamentalmente estranho ao 

homem (MACHADO, 1996, p. 10). 

3O advérbio “quase” está aqui indicando a dúvida desta artista com relação às ideias totalizantes. Ele aponta também para o desejo de se refletir sobre as convenções às 

quais creditamos confiança e que transmitem a segurança a que se refere Duarte Jr. 

4 Foi utilizado o termo foto-encenação com o intuito de se propor uma diferenciação em relação aos registros de “performances” que, conforme a tradição, requerem a 

presença física do artista e de um público (GLUSBERG, 1987). Luciano Vinhosa (2016) utiliza o termo fotoperfomance revisando o papel diminuído atribuído aos registros 

das performances e alçando-a à uma linguagem artística emancipada.   

5 Traduzido por Paulo César de Souza (2010) para o português como “o inquietante”.  
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