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RESUMO 

 Propõe-se a pesquisa como uma experiência de uma poética do deslocamento, por meio 

do engajamento no processo de criação de Carvão Para Seus Olhos Tocarem, um desdobramento 

de trabalhos de arte envolvendo performance com instalação cinematográfica com múltiplas 

telas. Inspirado metodologicamente em abordagens dos estudos de cinema sobre tatilidade, 

abordagens da performance-como-pesquisa sobre paisagem e uma abordagem apropriada da 

etnografia sobre sensorialidade, a experiência promove 1) o contato com o carvão mineral que é 

encontrado na paisagem do Pecém, onde com seu pó afeta o ambiente, os corpos e comunidades; 

2) o contato com as narrativas de deslocamento de uma comunidade na região afetada tanto pelo 

pó do carvão quanto por toda uma lógica de desenvolvimento industrial aplicada em países em 

desenvolvimento ou subdesenvolvidos como Brasil; 3) o contato com o fluxo desse carvão do 

Pecém de volta para seu lugar de origem, em La Guajira, norte da Colômbia. Para isso, discute 

aspectos ambientais e geológicos relacionados ao carvão mineral; apresenta abordagens que 

relacionam atualmente arte, ambiente e ecologia; contextualiza os elementos e objetos criados 

para a realização das performances desenvolvidas em diálogo com os Bólides, Parangolés e 

Quase-Cinemas de Hélio Oiticica, além de com a forma a qual Vilém Flusser e Eduardo Oliveira 

discutem máscara; situa em relação a uma teoria do reassentamento as narrativas coletadas 

através de depoimentos audiovisuais de membros de uma comunidade no Ceará e de uma outra 

em La Guajira; chama atenção para definições e abordagens contemporâneas de cinema 

expandido ou instalações cinematográficas em múltiplos ecrãs que dialogam proficuamente com 

discussões da geografia contemporânea sobre espaço, lugar e deslocamento. Espera-se, com 

esses percursos, criar uma experiência de deslocamento que leva em consideração o 

conhecimento na arte como nômade, corporificado e situado em termos de lugar,  explorando as 

possibilidades formais da performance com instalação cinematográfica em múltiplos canais para 

criar espaço de contextualização ecocrítica dos problemas com o carvão mineral encontrado em 

um ponto do nordeste brasileiro e com origem em um ponto do caribe colombiano, valorizando 

as narrativas das comunidades afetadas por tal problemática.  

 

Palavras-chave: carvão, performance, instalação, Pecém, ecologia, paisagem 



 

  

 

 

ABSTRACT 

It is proposed as a research an experience of a poetics of displacement, by means of an 

engagement in the creative process of Coal For Your Eyes to Touch, an unfolding of artworks 

evolving performance with multi-screen cinematographic installation. Methodologically inspired 

in film studies approaches on tactility, performance-as-research approaches on landscape and an 

appropriated approach of ethnography on sensoriality, the experience promotes 1) contact with 

mineral coal found at the landscape of Pecém, Ceará, where its dust affects bodies, communities 

and the environment; 2) contact with the narratives of displacement by communities affected in 

the area by coal dust and by the whole logic of displacement applied in developing or sub 

developed countries like Brazil; 3) contact with the flow of this coal back to its place of origin, in 

La Guajira, north of Colombia. For doing it, discusses environmental and geological aspects 

related with coal; presents approaches that contemporarily relate art, environment and ecology; 

contextualize elements and objects created for the realization of the developed performances in 

dialogue with Helio Oiticica’s Bólides, Parangolés and Quase-Cinemas, and also with Vilém 

Flusser and Eduardo Oliveira approach on masks; situates in relation with a theory of 

displacement and resettlement the narratives collected through testimonials of community 

members from one community in Ceará and another one in La Guajira; calls attention to 

definitions and approaches of contemporary expanded cinema and multi-screen cinematographic 

installations, that dialogue with discussions of contemporary geography around place, space and 

displacement. It is expected, with these ways, to create an experience of displacement that takes 

into consideration art knowledge as nomadic, embodied and emplaced, exploring the formal 

possibilities of performance with multi-screen cinematographic installations to create a space of 

ecocritical contextualization of mineral coal related problems found in a point of Brazilian 

northeast and produced in a point of Colombian Caribbean, valuing the narratives of 

communities affected by such problematics.  

 

Keywords: coal, performance, installation, Pecém, ecology, landscape 
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1. INTRODUÇÃO 

“Carvão para seus olhos tocarem” é o título de um desdobramento de ações que partem 

do interesse de fazer arte e pesquisa envolvendo instalação cinematográfica em múltiplos 

ecrãs/projeções com performance, buscando-se tecer um emaranhamento entre pensamento e 

processo de criação em artes, tranversalizando modos de deslocamento que possibilitem uma 

pesquisa se apresentar como uma experimentação de conhecimento nômade e corporificado1, 

ensejando o que se pretende tratar como uma poética do deslocamento.  

 O termo deslocamento vem se fazer presente em uma diversidade de campos e 

abordagens, com seu uso se dando nos estudos que envolvem questões em torno de lugar e 

espaço, imigração, reassentamento, exílio, refúgio e a experiência vivida de mobilidade. 

Constitui-se, nessa perspectiva, como uma ferramenta para lidar com uma das características 

mais marcantes da modernidade e da pós-modernidade, no século XX e no que já se esboça 

dramaticamente de século XXI, a considerar o drama global dos refugiados.  

            O projeto inicial partia de um interesse por uma experiência de deslocamento, sem uma 

definição bem delineada de que espécie de deslocamento se propunha, em termos conceituais e 

práticos, ainda que do ponto de vista formal estivesse claramente proposto um interesse em 

explorar múltiplos ecrãs e múltiplas-projeções audiovisuais com narrativa cinematográfica em 

relação com performance.  

             Esse ponto de partida se mantém como importante para se compreender a pesquisa 

conforme aqui ela se apresenta, ainda que a experiência do processo de criação tenha ganhado 

uma intensidade tão pulsante que tenha invertido uma presunção inicial de que o presente texto 

poderia ser apresentado partindo-se de questões formais, históricas e conceituais para, em caráter 

de conclusão, apresentar-se os efeitos de pesquisa em termos de criação e processo artístico.  

            A partir de certo ponto, tornou-se claro que o texto que aqui se introduz deve consistir no 

compartilhamento reflexivo do processo e que nesse compartilhamento sejam apontados os 

fluxos de retroalimentação percebidos entre prática artística, articulação bibliográfica e reflexão  

em torno de um recorte do que se colocou como importante sublinhar do processo. Esse tipo de 

                                                           
1 Para Aguilar (2006) os estudos associados ao termo corporificação (embodiment) têm em conta uma perspectiva 

fenomenológica do corpo que entende a corporalidade como ser no mundo. O corpo seria uma entidade material e 

biológica, enquanto corporificação seria uma referência a um campo metodológico indeterminado e definido pela 

experiência perceptiva, pelo modo de presença no mundo. 
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abordagem caracteriza a pesquisa artística, conforme comenta Nevanlinna (apud ARLANDER, 

2012): 

Geralmente se diz que na pesquisa artística a artista está investigando seus próprios 

trabalhos. Existem pelo menos duas possibilidades de interpretação para o que isso 

possa significar: ou a artista estuda seus próprios trabalhos como se eles não fossem 

seus próprios trabalhos ou então considera de uma maneira completamente subjetiva as 

intenções e o background deles. Essas são alternativas ruins. Nós não deveríamos falar 

de estudar os próprios trabalhos. A artista não está investigando seus próprios trabalhos, 

mas através dos próprios trabalhos. O relacionamento entre a parte escrita e os trabalhos 

não é a mesma que a distinção familiar, usada pelas ciências das universidades, de uma 

parte teórica e uma prática empírica. Em vez disso, a parte escrita do estudo e os 

trabalhos que o pertencem estão investigando a mesma coisa, ambos de sua própria 

perspectiva, um iluminando o outro. 2 (NEVANLINNA, 2008 apud ARLANDER, 2012, 

P. 139; trad. livre) 

 

Por um lado, nesse sentido, houve um interesse inicial por se pensar como as múltiplas 

projeções audiovisuais e os múltiplos ecrãs se deslocam por uma diversidade de linguagens e 

espaços de arte, culminando nos anos 1990 com o deslocamento de narrativas cinematográficas 

do espaço do cinema para o espaço do museu (DUBOIS, 2009), muitas vezes se utilizando do 

recurso dos múltiplos ecrãs/projeções através de um engajamento em lugares específicos e 

personagens em deslocamento (CONNOLY, 2009). Esse enquadramento sobre tal forma de 

audiovisualidade e a sua relação com a performance, a linguagem cinematográfica e os regimes 

de imagem embutidos por suas práticas históricas, forneceu uma base de articulação e 

pensamento para ações de criação artística. 

        Por outro lado, esse interesse na pesquisa foi inundado pelas ações e as questões por elas 

trazidas, relacionadas a um engajamento em uma dinâmica de materialidades, pessoas e lugares 

marcados por uma multiplicidade de eventos de deslocamentos. Entre esses eventos, houve um 

direcionamento em relação à materialidade do carvão mineral com a qual passei a me relacionar 

conforme fui me envolvendo com sua presença no Pecém, anteriormente um distrito de 

pescadores e casas de veraneio à 50km de Fortaleza, e atualmente um complexo industrial, palco 

principal da política de desenvolvimento econômico do Ceará no começo do século XXI. O 

carvão mineral do Pecém me colocou em contato com a paisagem do lugar, com pessoas que 

                                                           
2 Often it is said that in artistic research the artist is investigating her own works. There are at least two possibilities of 

interpreting what this might mean: either the artist studies her own works as if they were not her own works or then she considers 

their background and intentions completely subjectively. These are bad alternatives. We should not speak of studying one’s 

ownworks. The artist is not investigating her own works but through her works. The relationship between the written part and the 

works is not the same as the familiar distinction used in science universities of a theoretical part and an empirical part. Rather the 

written part of the study and the works belonging to it are investigating the same thing, both from their own perspective, 

illuminating each other. 
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vivem no Assentamento da Parada, e que comigo compartilharam comoventes dramas e 

narrativas de deslocamento e de poluição ambiental, assim como também me levou à uma 

residência artística na Colômbia, mais especificamente ao estado de La Guajira, lugar de onde é 

extraído o carvão mineral que aqui no Ceará encontrei e onde pude conviver por alguns dias com 

uma comunidade da etnia Wayúu,  na localidade de La Gran Parada, afetada pela mineração de 

carvão há mais de 30 anos.   

Interessei-me em abordar artisticamente tal questão ambiental quando, em fevereiro de 2016, 

comovido pelo desastre ambiental de Mariana - MG3, observei uma notícia na imprensa sobre o 

vazamento no mar de uma grande quantidade de carvão mineral4 durante um descarregamento 

realizado no Porto do Pecém5. O carvão é ali descarregado para ser transportado, através de duas 

Esteiras Transportadora de Minério6, à uma Usina Termelétrica e à uma Siderúrgica7. As Esteiras 

se estendem por cerca de 15km, impondo-se como uma recente presença maquínica na paisagem 

do lugar. No percurso do transporte desse carvão mineral, há um vazamento de seu pó e de 

detritos ocorrendo desde que a primeira esteira começou a funcionar, em 2011 (DE CASTRO, 

2011). O pó do carvão tem submergido não só no mar, como vimos, mas também na água de 

uma lagoa que fica no percurso da Esteira (CABRAL, 2015), na areia das dunas e nas entranhas 

do corpo das pessoas que vivem na região (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA ASSEMBLÉIA 

                                                           
3 ‘No dia cinco de novembro de 2015, às 15h30m, a Agência Nacional de Águas (ANA) registra o rompimento da barragem de 

Fundão, localizada em Mariana (MG), pertencente à mineradora Samarco S.A. (que neste artigo chamaremos de Samarco – 

Vale/BHP, uma vez que a primeira pertence à Vale e à empresa anglo-australiana BHP Billiton). Segundo informações da ANA, 

a onda de rejeitos atingiu a barragem de Santarém e povoações nas margens no Rio Gualaxo do Norte, do Rio do Carmo até 

chegar ao Rio Doce. No acompanhamento da Frente da Lama, a água contaminada passou pela Estação Fluviométrica Cenibra, 

no município de Belo Oriente; pela Usina Hidrelétrica Baguari e a Estação Fluviométrica Governador Valadares, em Governador 

Valadares, passando por Resplendor; pela Usina Hidrelétrica Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, até a foz do Rio Doce às 15h do 

dia 21 de novembro’. 
4 RODRIGUES, 2016. 
5 Inaugurado no ano de 2002 
6 Uma esteira transportadora consiste em duas ou mais polias que movimentam uma superfície em que determinados materiais ou 

objetos são transportados 
7 A siderúrgica se chama Companhia Siderúrgica do Pecém -  CSP, produz placas de aço, começou a ser construída em 2011 e 

passou a operar em 2016. A MPX – Usina Termelétrica Energisa Pecém começou a operar em 2012. 

                                                                      Figura 1 - Esteira Transportadora de Minério No Pecém 

                                                  Fonte: Arquivo Pessoal 
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LEGISLATIVA, 2015), muitas envolvidas em processos de deslocamento e reassentamento 

devido à política de desenvolvimento industrial ali aplicada, a qual será melhor introduzida em 

parágrafo subsequente. 

Tal contexto me pareceu bastante potencial para que pudesse experienciar 

corporificadamente o que seria uma poética do deslocamento, assim também como explorar 

relações entre instalação cinematográfica em múltiplos canais e performance, envolvendo-as 

como até mesmo uma metodologia de pesquisa para lidar com uma situação que ocorre entre 

Estado em que vivo e um estado do norte da colômbia e que me parece carecer de conhecimento 

produzido.   Colabora, também, ao trazer uma narrativa situada de processos econômicos que 

ensejam o contexto dessa era geológica em que vivemos que é discutida em termos como 

capitalosceno, antropoceno, etc. 

Fonte: Arquivo Pessoal.  

Figura 2 – Cartazes colados por moradores do Assentamento da Parada  

Fonte: Arquivo Pessoal.  

Figura 3 – Cartazes Colados pela comunidade do Assentamento da Parada  
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Escrever sobre a relação entre arte e tal contexto é escrever contaminado por uma atmosfera 

onde circula fedor de enxofre, pó de minério e carvão, além de tristes narrativas de pessoas que 

perderam há anos seu lugar para projetos de desenvolvimento mal executados e que, conforme 

será melhor tocado em parágrafo subsequente, acabaram sendo deslocadas para áreas marcadas 

pela poluição ambiental, de onde aguardam, confusas e desinformadas, serem deslocadas 

novamente. É escrever com a memória das membranas bucais contaminadas por um sabor 

metálico e das membranas nasais ardendo devido a um ar venenoso8. É escrever com boas 

memórias de convivência com pessoas que se encontram agora milhares de quilômetros 

distantes, e que têm resistido à mineração, enfrentando ameaças de morte tanto da parte de 

paramilitares, quanto de narcotraficantes e seguranças privados9.  Buscar por uma poética nessas 

atmosferas é um gesto tenso e delicado, e que pode levantar questões para além do que essa 

dissertação poderia buscar responder. Encontrar, nesse contexto, potencial para se buscar uma 

experiência corporificada de uma poética do deslocamento é lidar com a responsabilidade de que 

esse potencial não se perca, no compartilhamento da pesquisa, devido a um foco apenas em 

questões bem circunscritas em aspectos formais e conceituais da arte.  

Mais do que meramente submeter uma situação tão complexa à posição de tema de produto 

prático de pesquisa teórica e empírica em arte, a presente pesquisa de base artística parece fazer 

mais sentido conforme essa tal base consiga se mostrar capaz de ensejar uma experiência de 

conhecimento sobre essa situação complexa com uma urgente intensidade, variabilidade, 

performatividade, multiplicidade e transversalidade. A arte enquanto pesquisa tem a 

possibilidade de lidar com urgências como essa, por, no geral, vislumbrar mais liberdade e 

abertura à vida que as outras disciplinas, ainda que a arte se alimente dos esforços de outros 

campos e disciplinas para conseguir lidar com tais urgências.  

Será delicado, arriscado, confuso e provavelmente errante o processo de equilibrar (ou, talvez 

melhor, de articular um desequilíbrio criativo) entre uma variedade de abordagens teóricas de 

campos disciplinários diversos, com experiências pessoais de processo de criação, com relatos e 

testemunhos audiovisuais de vida de pessoas que viveram processos de deslocamento e poluição 

                                                           
8 Em uma das primeiras visitas que fiz a ao Assentamento da Parada, pouco tempo após ter chegado ao local pude sentir tais 

efeitos, que são comuns quanto a presença de pó de minério e enxofre na atmosfera.  
9 As comunidades afetadas pela mineração em La Guajira tiveram, durante décadas, que lidar não só com as dificuldades 

provocadas pela mina, mas também com toda uma militarização de seu território após a chegada da mina e com o contexto 

político que se estabeleceu na Colômbia nas décadas de 1980, 1990 e 2000. 
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nos contextos do Ceará, Brasil e de La Guajira, Colômbia; e com teoria e história da relação 

entre arte, cinema e performance. Não é de hoje, todavia, que a arte lida com o risco, a 

delicadeza, a confusão, o erro, a transdisciplinaridade, a vida e o pensamento, estabelecendo, nas 

últimas décadas, procedimentos de peculiar rigor e potência que se afirmam nas metodologias 

que hoje se colocam em termos como art-based research, performance as research, practice as 

research, artistic research, etc 

       Encontra-se, na arte, espaço potencial para a mobilidade que todo pensamento demanda. 

Abordando-se o pensamento como algo em constante deslocamento, será buscado seguir um 

raciocínio nômade e móvel na presente dissertação. A estrutura da dissertação buscará ser 

articulada a partir de uma lógica de mobilidade e multiplicidade entre temas de ordem de 

conhecimento variado que emergirão através das práticas artísticas compartilhadas, transitando 

entre conhecimentos de ordem da geologia, da geografia, das artes, da teoria do cinema e das 

ciências sociais.  

      Através de tal estrutura, irá se dialogar com a forma de atenção e abordagem proposta em 

uma diversidade de instalações com múltiplas projeções, assim como se explorará o 

deslocamento não apenas como envolvendo processos traumáticos, mas também como se 

constituindo enquanto possível intensificador de processos de criação e pensamento. O exílio, 

por exemplo, uma forma de deslocamento, experienciado por Vilém Flusser no Brasil durante a 

Segunda Guerra Mundial, foi apresentado pelo autor e seus estudiosos como um propulsor da 

criatividade: 

‘Nós, os incontáveis milhões de migrantes (sejamos trabalhadores estrangeiros, 

exilados, fugitivos ou intelectuais andando de seminário em seminário), nos 

reconhecemos não como excluídos [Aussenseiters], mas antes como vanguardas 

[Vorposten] do futuro.’ (Flusser 1992: 249) Ao invés de pessoas dignas de pena, estes 

deslocados seriam “modelos”, pois a migração, além de ser um sofrimento, é uma ação 

criadora. (SELIGMAN-SILVA, 2009 apud FLUSSER, 1992) 

 

Flusser constrói sua afirmação sobre o assunto a partir da relação transformativa, 

inerentemente criativa e resiliente, de quem se encontra diante do não familiar, dos dados 

coletados pela vida deslocada: 

Em ambientes familiares, a mudança é reconhecida, mas não a permanência. Quem quer 

que viva em uma casa, acha a mudança informativa, mas considera a permanência 

redundante. No exílio, tudo é não usual. O exílio é um oceano de informação caótica. 

Nele, a falta de redundância não permite que a enchente de informação seja recebida 

como mensagens significativas. Já que é não usual, o exílio é invívivel. Deve-se 

transformar a informação zunindo no ambiente em mensagens significativas: se se falha 

em transformar os dados, então se é engolido pelas ondas do exílio. A transformação 
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dos dados é um sinônimo para a criação. O expelido deve ser criativo se ele não quiser 

virar comida para cachorros.  (FLUSSER, 2002, p. 104; trad. livre)10 

 

          O filósofo aponta, dessa maneira, como a mudança e o incomum podem inundar alguém 

de informação, criando uma condição que para ser de fato vivível precisa estar em um processo 

de transformação, aberto à experimentação e à criação. Como um possível sintoma poético de 

um tempo em que as intensidades de deslocamentos provocadas pelo contexto social, político e 

tecnológico do mundo, uma diversidade de trabalhos artísticos tem surgido, desde meados dos 

anos 1990, da experiência cinematográfica com múltiplos ecrãs/projeções e constantemente esses 

trazem o engajamento de artistas em questões específicas de lugares, espaços, contextos 

(CONNOLY, 2009, p. 63). 

Espera-se realçar, em um momento do texto, a latência do termo e da experiência de 

deslocamento com um contexto da imagem em movimento e dos artistas que trabalham com ela 

na interseção entre arte e cinema da última década do século XX em diante. Pott (2012) relaciona 

essa visível e recente ênfase no tema deslocamento com o próprio regime globalizado da arte 

contemporânea que se intensifica a partir de 1990, concomitante com um deslocamento de 

orientações prévias de tempo e espaço a partir dos processos de globalização e os fluxos 

intensificados de capital, informação, imagens e pessoas:  

A migração, dentro e através das fronteiras nacionais, é um fator significativo, ao menos 

em relação ao trauma do deslocamento. As imagens digitais também são parte desse 

fluxo global, assim como é o capital investido no sistema financeiro global e no 

mercado internacional da arte. [...] Muita arte recente tem se preocupado com refutar 

essa visão liberal-utópica [de globalização], ou pelo menos com expor algumas das 

fricções dentro do mecanismo da ordem global.11 (POTT, 2012; trad. livre) 

 

Questões que envolvem lugar e deslocamento, e que estão entrelaçadas por essas políticas de 

mobilidade, são recorrentes e caracterizam parte da abordagem das instalações cinematográficas 

com múltiplos ecrãs, de acordo com Connoly (2009), autora que investiga a presença do cinema 

na arte contemporânea com ênfases transversais. Em um capítulo de seu livro, Connoly dedica-se 

à análise de oito trabalhos com múltiplos ecrãs que trazem engajamentos em lugares específicos 

                                                           
10 In familiar surroundings, change is recognized but not permanence. Whoever lives in a home, he finds change informative but 

considers permanence redundant. In exile, everything is unusual. Exile is an ocean of chaotic information. In it, the lack of 

redundancy does not allow the flood of information to be received as meaningful messages. Since it is unusual, exile is unlivable. 

One must transform the information whizzing around into meaningful messages, to make it livable. One must “process” the data. 

It’s a question of survival: if one fails to transform the data, then one is engulfed by the waves of exile. Data transformation is a 

synonym for creation. The expelled must be creative if he does not want to go to the dogs. 
11 Migration, within and across national borders, is a significant factor, not least with regard to the trauma of displacement. 

Digitised images are also part of this global flow, as is the capital invested in the global financial system and international art 

market. […] Much recent art has been concerned with refuting this liberal-utopian vision [of globalization], or at least with 

exposing some of the friction within the mechanism of world order. 
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(e que ao mesmo tempo transitam para algo genérico no fluxo entre ficção e documentário), 

sejam esses lugares uma cidade, um prédio, uma especificidade geográfica ou uma marca na 

paisagem.  

Em um outro capítulo do livro The Place of Artists Cinema, Connoly (2009) trata de 

trabalhos cinematográficos nas artes visuais, sem ser apenas com múltiplos ecrãs e projeções, 

para examinar relações entre sítio, documentos e locações que operam, conforme a autora, entre 

contextos de origem e deslocamento. Lugar e deslocamento são, portanto, questões recorrentes 

na experiência com a forma múltiplos-ecrãs e com a linguagem cinematográfica na arte 

contemporânea.   

Ao tratar de lugar, nesse sentido, buscarei me orientar pela abordagem colocada por Hjorth 

et. Al (2016), no livro Screen Ecologies:  Art, Media and Environment in the Asia Pacific. As 

autoras utilizam a noção de lugar como um conceito organizador a partir de onde se junta o 

experiencial e o representacional em um mesmo conjunto relacionado aos conceitos de espaço, 

escala, tempo, movimento e percepção. Com um foco no potencial relacional e agregador do 

conceito de lugar, as autoras afirmam estar interessadas 

Não na ideia do lugar como uma localidade, mas em como uma teoria do lugar pode 

ajudar a situar as localidades. Tecnologias, clima, representações de clima ou de meio-

ambiente, mídia e arte (entre outras coisas), como relacionais umas às outras. Dessa 

forma as teorias de lugar que informam nossa compreensão nesse livro envolvem um 

foco na relacionabilidade entre diferentes “coisas” que constituem lugar e as 

implicações dessas relações. (HJORTH ET AL, 2016, p. 26, trad. livre)12 

  

Nesse sentido, a pesquisa que aqui se projeta parte, primeiramente, de um interesse de 

aprofundamento na experiência de deslocamento e de investigação sobre abordagens transversais 

desse termo a partir de ações artísticas em torno dos deslocamentos relacionados ao carvão 

mineral que circula na atmosfera das comunidades da Parada, no Ceará, e da La Gran Parada, em 

La Guajira.   

      Esse interesse cogita o deslocamento como uma possibilidade de vivência corporificada da 

poética e estética, de ênfase espacial, não só de uma audiovisualidade com múltiplos 

ecrãs/projeções dispostos em espaços marcados pela interseção entre instalação e dispositivo 

cinematográfico, mas também em uma possível relação de performance que se pode estabelecer 

entre artista, telas, projeção, cinema, imagens, paisagem, pessoas, carvão e corpos em si.  

                                                           
12 not in the idea of place as locality but in how a theory of place can help us situate localities, Technologies, weather, 

representations of climate or environment, media, and art (and other things) as relational to each other. Therefore the theories of 

place that inform our understanding in this book involve a focus on relationality between different ‘things’ that constitute place 

and the implications of these relations’. (2016) 
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A performance, quando articulada a partir de uma relação fenomenológica com as 

tecnologias, tem um potencial, pensando a partir de Kozel (2009), de disparar tanto espaços 

quanto materialidades, provocando uma existência em estado de emergência que evidencia um 

profundo entrelaçamento entre ficção e realidade, e assim entre ação e atenção, que dilui o 

binarismo entre pensar e fazer através de uma corporificação dinâmica. 

Quando performamos nós mediamos interiormente e exteriormente. Nós traduzimos, 

regulamos, descobrimos, nos surpreendemos, temos raiva, medo, dor, entusiasmo. Se 

nós criarmos relações responsivas com os outros e com nossos ambientes que 

transcendem a linguagem, então por meio da performance intencional com tecnologias 

nós possamos lidar com as tecnologias não como ferramentas, mas como filtros ou 

membranas para os nossos encontros com os outros. (KOZEL, 2009. P. 70, trad. livre.)13 

 

 Considerando essa concernência das tecnologias como membranas para os nossos encontros 

com os outros é que o presente trabalho busca se encontrar com abordagens sobre o conceito de 

deslocamento em uma transversalidade entre lugares e mídias pautadas pela sua multiplicidade 

no espaço. A escrita dessa pesquisa, nesse sentido, se pautará no gesto de transversalização da 

discussão sobre os aspectos criativos relacionados a uma poética de deslocamento na relação 

entre cinema, videoarte, performance e múltiplos ecrãs/projeções; nas narrativas pessoais 

daqueles que vivem processos de deslocamento e reassentamento no Pecém e em La Guajira; e 

sobre o carvão mineral, seu deslocamento da paisagem da Colômbia para a do Ceará, daí para as 

membranas das pessoas no Pecém, assim como ao espaço da arte.  

 Essa transversalização se faz possível através das próprias ações artísticas que ensejaram 

Carvão Para Seus Olhos Tocarem, assim como do pensamento relacionado às artes. Conforme a 

dissertação está estruturada a partir da concepção de multiplicidade do vídeo e das performances, 

cabe compartilhar seus scripts de ação. Foram produzidos, afinal, duas performances, uma 

dimensionando a problemática do carvão para uma comunidade do Pecém e outra para uma 

comunidade na Colômbia. Ambas trazem três projeções audiovisuais com vídeos que envolvem 

elementos de cinema contemporâneo, experimental, vídeoarte e documentário; uma das 

projeções traz depoimentos de moradores sobre sua experiência com a poluição relacionada ao 

carvão; as performances trazem também a presença de uma vídeomáscara feita com carvão 

coletado na paisagem do Pecém, um vestível com o mesmo carvão, uma caixa fotográfica, baião 

de dois, pratos de plástico e um forno elétrico. Um outro elemento especial da performance, em 

                                                           
13When we perform we mediate inner and outer. We translate, we regulate, we discover, we get surprised, angry, fearful, hurt, 

exhilarated. If we create responsive relations with others and our environments that transcend language, then by means of 

intentional performance with technologies we can regard technologies not as tools, but as filters or membranes for our encounters 

with others. 
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uma de suas apresentações, foi a participação de membros da comunidade da Parada. Essas 

ações, entre vídeoarte e performance. já foram apresentadas como trabalho em processo na forma 

de vídeoarte [ https://vimeo.com/170033609 ] na Mostra Nacional de Intervenções e Performances 

2017, no Now&After Videoart Festival de 2016, ocorrido no StateDarwin Museum em Moscou, 

na Rússia; e no CICA Museum Experimental Video Fall 2016 Exhibition, em Gimpo-si, Coréia 

do Sul; na forma de performance  audiovisual [ https://www.ruycezarcampos.com/carvao-para-seus-

olhos-tocarem ] no Convergência – Mostra de Performance Arte do Sesc – Tocantins, na mostra 

Entre-Performances da Temporada de Arte Cearense do Centro Dragão do Mar e em eventos do 

PPG-ARTES/UFC. Os cachês das apresentações, quando existiam, foram divididos com as 

comunidades pela metade. Dito isso, compartilho em seguida o script de ação de cada uma das 

duas performances, assim como registros de suas apresentações. 

: 

Carvão Para Seus Olhos Tocarem - Pecém 

     1. Assistente dá início às três projeções simultaneamente.  

2. Com cerca de meio minuto de iniciadas as projeções, performer entra no espaço 

segurando a caixa de carvão com fotografias de paisagem, vestindo a vídeomáscara de 

carvão mineral e o vestível feito de carvão  

3. Performer dá a alguém do público presente no ambiente a caixa fotográfica de carvão, 

sugerindo que ela circule. 

 4. Performer permanece em pé por alguns minutos, tremendo seu corpo, corporificando 

o tremor que a Esteira Transportadora de Minério causa no solo.  

5. Performer pega de volta do público parte da caixa fotográfica de carvão, revelando 

uma quantidade de carvão mineral escondida dentro dela. Performer começa a jogar 

carvão mineral no chão do espaço expositivo, contaminando-o. 

6. Depois que todo o carvão é jogado no chão, performer tira a vídeomáscara e o 

vestível. Performer dá o vestível para alguém da audiência vestir e sugere que o circule. 

Então, performer retorna para a vídeomáscara e a retira do seu suporte, dando-a para 

alguém da audiência segurar e circular. 7.Performer então retorna ao gesto de coletar o 

carvão mineral na paisagem, fazendo isso com o carvão mineral derramado no chão, 

varrendo-o e disponibilizando vassouras para que outras pessoas varram junto. 

 8. Depois que o espaço está novamente limpo, palavras são compartilhadas sobre como 

a performance específica se relacionou com um momento específico do processo de 

relação com a comunidade e da própria comunidade em si. 

 



23 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 4 – Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 5 – Caixa Fotográfica feita com Carvão Mineral e fotografias da Paisagem do Pecém com a Esteira Transportadora de 

Minério 
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Figura 6 – Antropomorfização do carvão no espaço 

expositivo

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

Fonte: Arquivo Pessoal  
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Fonte: Arquivo do Autor 

Figura 7 – Máscara audiovisual feita de carvão coletado no entorno da 

Esteira

 

– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

Figura 8 – Performer  e público limpando o espaço da performance 

 

– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

Fonte: Arquivo do Autor 
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Fonte: Denis Casima 

Figura 9 – Performer  e público limpando o espaço da performance 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  
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Fonte: Luiz Alves 

Figura 10 – Seu Jordão, da Comunidade da Parada, com vestível de carvão. 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  
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Carvão Para Seus Olhos Tocarem – Deslocamento Baião de Dois 

 

1. Performer inicia os vídeos das três projeções. O espaço está disposto com a 

vídeomáscara no chão, assim como o vestível estirado em formato circular com uma 

panela tampada no seu centro e pratos de plástico nos entremeios. Em um forno 

elétrico há um pouco de baião. A caixa fotográfica está no chão. 

2. Performer inicia uma conversa com o público durante o período em que os vídeos 

estão apenas com imagens, sem áudio. 

3. Quando o áudio se inicia, performer começa a retirar as pedras de carvão que estão 

no interior da caixa fotográfica e atira pedra por pedra de carvão em cima da tampa 

da panela.  

4. A performance segue se alternando entre momentos de imagens com áudio e imagens 

sem áudio.  

5. Nos intervalos sem áudio, performer conversa com o público.  

6. Nos intervalos com áudio, performer permanece, primeiramente, jogando as pedras 

de carvão em cima da panela.  

7. Em um segundo momento, após ter derramado todo o carvão, performer abre a 

panela e começa a servir para o público, em pratinhos, o baião de dois que estava em 

seu interior.  
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Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Carvão Para Seus Olhos Tocarem – Deslocamento Baião de Dois 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  
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Fonte: Arquivo Pessoal 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 12 – Carvão Para Seus Olhos Tocarem – Deslocamento Baião de Dois 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  
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Figura 13 – Carvão Para Seus Olhos Tocarem – Deslocamento Baião de Dois 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 14 – Carvão Para Seus Olhos Tocarem – Deslocamento Baião de Dois 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  
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            A presente dissertação, nesse sentido, tem como tema uma transversalidade de 

abordagens em torno de uma poética de deslocamento no desenvolvimento do projeto Carvão 

Para Seus Olhos Tocarem, que se utiliza de procedimentos da performance, da vídeoarte e da 

instalação cinematográfica em múltiplos ecrãs/projeções para lidar com dinâmicas de 

deslocamento a partir do carvão que encontrei primeiramente no Pecém.   

  Localizado no município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, o distrito do Pecém é 

palco de um projeto estratégico de desenvolvimento estadual, o Complexo Industrial e Portuário 

do Pecém (CIPP), previsto no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Ceará 1995-1998, 

integrado, no âmbito federal, aos programas Brasil em Ação e Avança Brasil, e que tinha, de 

acordo com estudo da ALCE (2013, p. 28), como um de seus objetivos,  

reestruturar o parque industrial cearense a partir da promoção de atividades industriais 

estruturantes, cuja dinâmica iria repercutir em vários setores da economia cearense, 

colocando, portanto, o ritmo de crescimento e de desenvolvimento estadual em um novo 

patamar.   

 

O complexo previa contar, inicialmente, com uma usina siderúrgica, usinas termelétricas, 

uma refinaria de petróleo, uma unidade de regaseificação de gás natural liquefeito GNL e um 

centro de tancagem de combustíveis. O Complexo Portuário do Pecém foi inaugurado em 2002, 

tendo sido decretada uma área de interesse estadual de cerca de 335 km em 1996 (Decreto N. 

24.032, de 6 de março de 1996), dando-se início, ainda na década de 1990, à uma série de 

processos de desapropriação e deslocamentos que, no geral, sempre estiveram envoltos de 

polêmicas e problemáticas que são apontadas brevemente no estudo da ALCE (2013).  De 

acordo com o estudo: 

Os Planos de Reassentamento são feitos para áreas específicas e na atual fase de 

implantação do projeto, estão em execução os Planos de Reassentamento da CSP que 

abrange uma área de 993 hA, e da Refinaria Premium II da Petrobras com uma área de 

1930 ha. Segundo o Idace, a estratégia de reassentamento, atinge apenas uma parcela da 

população a ser desapropriada, aquela cuja solução de moradia requer transferência para 

uma nova propriedade. Ou seja, a parte da população tida como menos favorecida, que, 

por conseguinte, terá mais dificuldade de readaptação e sustentabilidade de suas vidas e 

de suas famílias. As famílias desapropriadas a partir da implantação do CIPP foram 

realocadas em sete assentamentos, sendo os três primeiros relativos às áreas de 

construção do Porto do Pecém e os quatro seguintes destinados a liberação de áreas para 

a construção da CSP e da Refinaria Premium II da Petrobrás 

 O presente trabalho tem, como mencionado anteriormente, como um de seus múltiplos 

focos, algumas narrativas de pessoas que estão inseridas nesse contexto de estarem sendo 



34 

 

 

afetadas por essa política de desenvolvimento industrial e que vivem em uma comunidade da 

região. A comunidade do Assentamento da Parada passa atualmente o seu cotidiano sob a dúvida 

e a possibilidade de ser deslocada devido a um contexto de poluição ambiental relacionado ao pó 

de minério e carvão, mas já foi deslocada em 2010 da localidade do Tapuio. Hoje se encontram 

ao lado do Jardim Botânico de São Gonçalo do Amarante, conforme o Tapuio, onde viviam, se 

encontrou sob interesse de construção da Refinaria Premium II da Petrobras14.  

 

                                                           
14 Projeto que teve início em 1985 e ainda sem previsão de conclusão, tendo sido o fundamento para o plano de desenvolvimento 

do Complexo Industrial do Pecém 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 15 – Terras do Tapuio Antigo/Área da Refinaria  Premium II 
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– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 

Figura 16 – Assentamento da Parada 
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Em outras palavras, a comunidade do Jardim Botânico/Parada vive, durante a produção 

do presente trabalho e processo de pesquisa em artes, na iminência de ser deslocada pela segunda 

vez, enquanto convive com problemas ambientais que afetam seu cotidiano. Essa comunidade 

apresenta um contexto que, conforme o presente estudo e processo de criação artística foi 

percebendo, demonstrou-se repleto de narrativas que são bastante recorrentes em processos de 

deslocamento provocados por projetos de desenvolvimento industrial em países em 

desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como Brasil, Colômbia, Angola, Índia, China ou 

Paquistão. 

Na Colômbia, por exemplo, estive junto de uma comunidade da etnia Wayúu que vive no 

entorno da mina Cerrejón, uma das maiores minas a céu aberto do mundo, que funciona há mais 

de 30 anos na região e que é palco de uma política de desenvolvimento semelhante em vários 

sentidos, por ser vinculada ao capital internacional e à extração de fontes primárias, provocando 

grandes deslocamentos e processos de reassentamentos controversos. As comunidades são 

afetadas, além de pela mina, pelo corredor ferroviário que conta com mais de 100km de 

extensão, transportando diariamente o carvão mineral para portos da região, com parte desse 

carvão vindo para o Ceará.  

Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 17 – Corredor Ferroviário da Mina Cerrejón 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  
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Figura 18 – Produção de imagens a partir de comunidade vizinha a Mina de Cerrejón 

 

Dar importância, através das artes, não só às paisagens que estão contaminadas pelo 

contexto do desenvolvimento industrial e do fluxo global de matérias poluentes, como o carvão 

mineral, mas também às narrativas de pessoas que vivenciam dramas que envolvem 

deslocamento e poluição, é contribuir com um carente campo que Bennet e Mcdowell (2012) 

apontam como sendo de uma “teoria do deslocamento” e que aqui estará sendo articulado a partir 

de uma abordagem não só teórica, mas também poética.  

A pesquisa científica quantitativa [sobre deslocamento] tem um papel essencial a 

desempenhar, mas pode ser complementada e as vezes desafiada por uma evidência 

mais qualitativa, como a que emerge em testemunhos pessoais. Caso contrário, uma rica 

fonte de conhecimento é ignorada. Uma liderança e autoridade no tema do 

reassentamento, Ed Downing, deu conta dessa brecha: ‘A literatura sobre o 

deslocamento é ... rica e se [está] expandindo, mas .... a teoria do deslocamento em si 

está em sua infância – apenas além de esquemas classificatórios de fases e identificação 

de fatores de risco. E a rica experiência de pessoas, incluindo aquelas que sobreviveram 

aos deslocamentos forçados, está inexplorada. Nosso livro é uma tentativa de trazer essa 

“rica experiência das pessoas” ao debate sobre reassentameneto e seu impacto15 

(BENNET & MCDOWELL, 2012, p. 30, trad. livre) 

                                                           
15 Scientific quantitative research [on displacement] has an essential role to play, but it can be complemented and sometimes 

challenged by more qualitative evidence, such as that which emerges in personal accounts. Otherwise, a rich source of knowledge 

Figura 18 – Mina de Cerrejón desde a perspectiva de uma Reserva Indígena vizinha 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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 Para os autores, esses testemunhos pessoais dão luz à natureza multidimensional e 

psicológica dos impactos do deslocamento, assim como localizam os indivíduos em um contexto 

mais amplo de suas próprias experiências e sócio-historicidade. Para o caso da presente pesquisa 

em artes, a valorização das narrativas pessoais através de práticas audiovisuais não só traz um 

caráter de documentário com base etnográfica para o aspecto cinematográfico do processo de 

criação, como se relaciona com o próprio envolvimento das instalações cinematográficas em 

múltiplos canais com questões de narrativas de deslocamento e com a produção de imagens 

relacionadas à localidades e paisagens que já não são tão locais, por serem alvo de projetos que 

as inserem nos fluxos diversos da produção econômica global. 

Hjorth et. Al (2016, p. 129), nesse sentido, dão ênfase, em um capítulo de seu livro, às 

práticas artísticas que estão “emergindo como um reconhecimento poderoso e crítico sobre os 

problemas associados com o desenvolvimento industrial, a intensificação urbana e as questões 

concomitantes de poluição, contaminação e mudança climática.”16. Estudando uma série de 

trabalhos relacionados a esse contexto que envolve deslocamento e poluição ambiental no 

Pacífico, as autoras apontam práticas de artistas como Jia Zhangke (com cinema), Liu Xiaodong 

(com pintura)  e Chen Qiulin (com videoinstalação em múltiplos ecrãs), que, vistas 

coletivamente, começam a mapear, através da arte, uma visão ecocrítica17 e a “refigurar as 

formas que o desenvolvimento da região está emaranhado com a natureza e o meio-ambiente” 

(HJORTH et. al, p. 109), demonstrando questões que são transnacionais por entre fluxos globais, 

regionais e locais.  

 Interessará aqui, particularmente, como o carvão mineral, uma matéria relacionada a 

esses diversos fluxos, passa a fazer parte dessas narrativas pessoais, assim como parte das 

paisagens desses lugares. Foi especificamente a partir de uma atenção ao carvão mineral e aos 

seus fluxos que se começou a estabelecer, no processo de pesquisa, relações entre lugares 

                                                                                                                                                                                           
is ignored. One leading authority on resettlement, Ted Downing, acknowledged this gap: “The literature on displacement is . . . 

rich and expanding, but . . . displacement theory itself is in its infancy—barely beyond classificatory schemes of phases and 

identification of risk factors. And the rich experience of peoples, including those who have survived forced displacements, is 

untapped.” Our book is one attempt to bring this “rich experience of peoples” into the debate on resettlement and its impact 
16 [...] these traditions in arts practice are emerging as a powerful acknowledgement and critique of the problems associated with 

industrial development, urban intensification and the concomitant issues of pollution, contamination and climate change. Taken 

collectively, they begin to map out, through art, a critical vision and refiguring of the ways in which the region's development is 

entangled with nature and the environment. 
17 ‘‘Ecocritical theory within academic scholarship and practice-based and culturally specific forms of ecocritique have 

developed as challenges to normative models of nature and the serious environmental problems that accompany them. Such work 

has emerged both from Western scholarship (e.g., Braddock and Irmscher 2009) and, more recently, from Asian perspectives 

(Estok and Kim 2013). Ecocritical debates have shown how commodity culture often privileges pristine images of nature, 

refiguring nature as an object of desire rather than as a constituent of the world we live in.’’ (Hjorth et. Al, 2016,  p. 109) 
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distantes como o Ceará, no Brasil, e La Guajira, na Colômbia, e assim pensar como que o 

trabalho artístico poderia estabelecer links entre as narrativas de pessoas desses lugares. Também 

é a partir do aspecto do trabalho relacionado ao carvão mineral que se possibilita deslocar certos 

aspectos da teoria fílmica e das artes para uma linha ecocrítica que se torna mais relevante 

conforme nos reconhecemos em uma era em que as intensas alterações geológicas provocadas 

desde a revolução industrial indicam um futuro ambientalmente desastroso para as presentes e 

futuras gerações de seres vivos.  

 Essas nuances do presente trabalho, em seu caráter móvel, deslizante, transversal, 

múltiplo, é que ensejam e sustentam, por fim, a relação de toda essa complexidade com o 

interesse formal e artístico pela relação entre performance e múltiplas projeções/ecrãs 

audiovisuais com linguagem cinematográfica. Envolver experiências artísticas que se pautam 

pela ação em torno de materialidades e tecnologias, pela multiplicidade da atenção e da 

percepção em relação à imagens em movimento e, ao mesmo tempo, pela possibilidade de se 

valorizar as narrativas pessoais dos sujeitos ambientalmente afetados, é, por fim, se balizar de 

uma estratégia própria das possibilidades colocadas pela arte contemporânea  para responder ao 

mundo e à vida, transbordando uma mistura de criação e pensamento para além das fronteiras 

rígidas e engessadas dos modos de pensar e criar cartesianos e ainda imponentes em muitas áreas 

da produção científica. Entre os estudos que foram encontrados que mais se aproximam do que 

aqui se propõe estão o trabalho de doutorado de Georgia Wallace-Crabbe, The Earth and Its 

Elements, uma tese/instalação audiovisual em múltiplos canais que também trabalha com o 

carvão e outros minerais para tratar de questões ecológicas relacionadas ao desenvolvimento 

econômico global a partir da relação entre China e Austrália. Também está a dissertação de 

Mestrado de Verheul (2011), sobre as relações entre interculturalidade e instalações em 

múltiplos ecrãs.  

 O presente estudo visa colaborar, portanto, com questões transversais sobre 

deslocamento, chamando atenção para relações que vão se estabelecendo entre um processo que 

envolve pensamento e criação em artes, onde uma ênfase nas experiências de mobilidade do 

artista-pesquisador, dos sujeitos e das materialidades envolvidas pela pesquisa, faz um modo de 

conhecimento nômade e corporificado emergir 
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2. METODOLOGIA 

2.1 Carvão para seus olhos tocarem: o tato e a imagem em movimento  

O título “Carvão Para Seus Olhos Tocarem” brotou no início da pesquisa, como uma 

expressão de um enquadramento teórico que orientou as ações e a forma a qual o trabalho foi se 

desenvolvendo e buscando por referências. Nesse sentido, parece-me interessante começar a 

descrição metodológica a partir de um delineamento de alguns aspectos desse enquadramento, 

que estaria relacionado primeiramente às teorias fílmicas da imagem háptica com uma orientação 

de caráter mais fenomenológico.  

Interessou-me, especialmente, tomar como referência a forma que Elsaesser (2015) 

contextualiza a abordagem da teoria fílmica que aproxima a imagem em movimento da pele, 

pondo-a em contato à uma diversidade de outras abordagens que existem para se pensar a relação 

entre corpo, percepção e imagem. O autor evita apresentar a diversidade de teorias fílmicas 

existentes a partir de um modelo evolucionário, teleológico, e assim as vai apresentando 

estabelecendo diálogo com filmes que são capazes de as contextualizar, apontando os usos e 

críticas mais recorrentes em torno de cada abordagem. 

 No capítulo que dedica o título de “o cinema como pele” (após falar sobre o cinema 

como porta18, como espelho19, como olho20), o autor lança um foco nessa corrente que pensa o 

cinema como um tipo específico de contato, um encontro com um outro, promovendo a 

compreensão da pele como um órgão de percepção contínua, entendendo o cinema como uma 

experiência háptica21. Como influência desse pensamento, Elsaesser menciona autoras como 

Laura Marks, Vivian Sobchack, Steven Shaviro e Maurice Merleau-Ponty, para tratar de uma 

abordagem da teoria fílmica que pensa a expressão da experiência perceptiva, assim como 

também a experiência dessa expressão.  

A partir da fenomenologia de Maurice Merleau Ponty, Vivian Sobchack desenvolveu 

uma teoria fílmica em que a compreensão intelectual e as habilidades cognitivas são 

complementadas por forte componente corporal. O processo é circular ou auto-

reforçador: filme é uma expressão de uma experiência, e essa expressão é em si mesma 

experienciada no ato de se assistir a um filme, tornando-se, como uma consequência, a 

                                                           
18 No capítulo em que trata da abordagem da narratologia em suas vertentes neoformalista e pós-estruturalista. 
19 No capítulo em que trata da teoria do aparato a partir de autores como Baudry. 
20 No capítulo em que trata da abordagem psicanalítica com base em Lacan. 
21 Relativo ao .tato ou ao toque (ex.: .percepção háptica, sistema háptico). = "háptico", in Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://www.priberam.pt/dlpo/h%C3%A1ptico [consultado em 24-03-2017]. 
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experiência de uma expressão – “uma experiência da experiência pela experiência” 

(ELSAESSER, 2015, p. 127; trad. livre)22 

Para essa abordagem sobre o cinema, a comunicação acontece a partir do contato 

corporal entre o filme e o espectador, através da experiência corporificada em estruturas que são 

compartilhadas audiovisualmente, e essa é uma situação na qual a consciência da corporificação 

de si é a condição radicalmente irredutível de empatia com o outro ou outra situação. Difere, 

nesse sentido, das abordagens que Elsaesser chama de “neoformalistas”, que, para o autor, 

buscam por pistas que sugerem um certo alinhamento cognitivo ou emocional do personagem no 

filme com o espectador de cinema.  

Tal abordagem de influência fenomenológica marca um movimento de não se pensar o 

filme como um exterior distanciado para o pensar como um contato somático direto, não em um 

sentido de progressão linear da teoria fílmica, mas de produção de ambivalência. Não se trata, de 

acordo com Elsaesser, de complementar o visual com o háptico dos sentidos para uma 

Gesamtkunstwerk23, um trabalho total de arte, mas como uma configuração alternativa de 

agendas para a imagem em movimento, a percepção e a experiência perceptiva. 

O primeiro efeito que pude sentir, ao começar, em meu estúdio doméstico, a trabalhar 

com o carvão mineral que coletei no entorno da Esteira Transportadora de Minério, foi a coceira. 

Não apenas eu, como outras pessoas que comigo conviveram enquanto trabalhei diretamente 

com o carvão, fragmentando-o e o colando em superfícies de imagem, reclamaram de sentir suas 

peles serem provocadas ao gesto de coçar. Assim como nós, tanto as pessoas no Pecém quanto as 

pessoas no norte da Colômbia, que vivem problemas ambientais relacionados ao pó de carvão na 

atmosfera, também reclamam de coceira24.  

De acordo com Tallis (2013), a coceira é filosoficamente problemática pela dificuldade 

que ela cria de ser localizada: na perna que coça, por exemplo, ou no cérebro de quem a sente, ou 

                                                           
22 Building on Maurice Merleau-Ponty’s phenomenology, Vivian Sobchack has developed a film theory in which intellectual 

understanding and cognitive skills are complemented by a strong bodily component. The process is circular or self-reinforcing: 

Film is the expression of an experience, and this expression is itself experienced in the act of watching a film, becoming as a 

consequence the experience of an expression – “an expression of experience by experience.”3 In a chiasmus, a rhetorical figure 

of inverted parallels (also known as a criss-cross structure), Sobchack, following Merleau-Ponty, suggests that such pairs do not 

form a dialectical synthesis of meaning, but point to a reversibility and inherent instability typical of the cinema experience: 

[C]lassical and contemporary film theory have not fully addressed the cinema as life expressing life, as experience expressing 

experience. Nor have they explored the mutual possession of the experience of perception and its expression by filmmaker, film, 

and spectator – all viewers viewing, engaged as participants in dynamically and directionally reversible acts that reflexively and 

reflectively constitute the perception of expression and the expression of perception. 
23 Gesamtkunstwerk em português poderia ser traduzido como obra de arte total, sendo um conceito estético que se refere a 

conjungação de diferentes modalidades de arte e que está relacionado ao romantismo alemão do século XIX e ao compositor 

alemão Richard Wagner.   
24 Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales, 2015.  
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em um modelo mental construído pelo cérebro, ou “no habitante de uma substância cartesiana 

pensante” (TALLIS, 2013, trad. livre)25. As sensações como a coceira são diferentes do 

pensamento, “onde o espaço da psicologia está casado com o espaço da lógica e da semântica – 

do significado e da referência” (TALLIS, 2013, trad. livre)26, provocando a conclusão do filósofo 

de que a sensação de coceira está antes onde ela é sentida, na pele, não no cérebro ou em um 

modelo do corpo criado por ele.  

Foi a partir dessa coceira que senti ao produzir imagens, então, que comecei a buscar por 

um título que insinuasse uma coceira, insinuasse que a sensação do carvão está corporificada no 

olho tátil de quem viesse a ter contato com as experiências perceptivas que iria propor sobre o 

tema no contexto da presente pesquisa. A relação entre o carvão e a pele a partir de uma 

experiência com a imagem em movimento me parecia então bastante potencial, pautando-se pela 

perspectiva que Elsaesser a dimensiona:  

A pele é um órgão, nosso maior, e ainda assim nós somos incapazes de observar ele 

desde uma posição externa. A pele, assim, negocia e redistribui a relação entre interior e 

exterior; designa uma liminalidade transicional e incerta com respeito à quando o eu 

passa a se tornar o mundo e vice versa. [...] Por um lado, a pele está em todo lugar ao 

nosso redor, excede a nós como um indivíduo e, por outro lado, seu grão particular e 

estrutura não é visível a olho nu. A esse respeito, a pele toca na hipótese central do 

presente estudo, nomeadamente que, no cinema, a confusão, transformação e transgressão 

entre interior e exterior, entre self e outro, é de uma natureza fundacional, inerente e 

arraigada, e assim justifica a relação e proximidade que corre entre o cinema e o corpo. A 

pele tem uma vida por si própria. Quando nós ficamos pálidos ou corados acontece algo 

fora de nosso controle, que ainda assim é parte de nós mesmos e está atado as nossas 

respostas afetivas. A pele é mutável: pode descamar, empolar, crescer calos, e se expelir. 

Está viva, mas também morre ao mesmo tempo, existindo em ciclo acelerado de morte e 

renovação, sem nós estarmos conscientes disso. Não coincidentemente, o termo “esfolar”, 

implica o descamar de uma velha identidade. A pele é um envoltório e assim o é sem fim 

e sem costura [seamless], mas a pele também invoca o corte, a incisão e a marca, a 

cicatriz e o talho. (ELSAESSER, 2015, p. 137, trad. livre)27 

                                                           
25 The answer to the question of ‘where’ the itch is – in my leg, in my brain, in a mental model constructed by my 

brain, or as an inhabitant of a Cartesian thinking substance – will depend on what kind of space, and what kind of 

‘in’, we are thinking of.  
26 The space of sensations such as itches will be different from the dual space of thought, where the space of 

psychology is married to the space of logic and semantics – of meaning and reference. And it will be different again 

from the space inhabited by mirror images. At any rate, the idea that the itch is ‘really’ in my brain but is ‘referred 

to’ my leg (by what means, and by whom, is unclear) does not capture the sense that my itch really is in my leg.  
27 The skin is an organ, our largest, and yet we are incapable of observing it from an external position. Skin thus 

negotiates and re-distributes the relation between inside and outside; it designates a transitional and uncertain liminality with 

respect to where the self becomes the world and vice versa. Skin also leads back to the close-up in its dramatisation of scale and 

size (see Chapter 3 ): on the one hand, skin is everywhere around us, exceeds us as an individual, and on the other hand, its 

particular grain and structure is not visible to the ‘naked eye.’ In this respect, skin touches on a central hypothesis of the present 

study, namely that, in the cinema, the confusion, transformation, and transgression between ‘inside’ and ‘outside,’ between Self 

and Other, is of a foundational nature, inherent and ingrained, and thus justifies cinema’s ongoing relation and proximity to the 

body. Skin has a life of its own. When we blush or go pale it is outside our control, yet again it is part of ourselves and bound up 

with our affective responses. Skin is mutable: it can peel off, blister, grow callused, and shed itself. It is alive but also dies all the 

time, existing in an accelerated cycle of death and renewal, without us being aware of it. Not coincidentally, the term ‘skinning’ 
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O título “Carvão Para seus Olhos Tocarem” é, então, uma referência direta à essa 

abordagem teórica da imagem háptica, que orientou metodologicamente as ações da pesquisa 

que aqui se discorre. Assim como a coceira, a visualidade tátil se delineia, de acordo com Marks 

(2004), reduzindo os fossos que separam o que é percebido de quem percebe, aproximando do 

corpo as sensações e a experiência, posicionando os olhos como órgãos do toque, pensando o 

tocar como um sentido localizado na superfície do corpo, forçando o visualizador a contemplar a 

imagem em si mesmo em vez de apenas ser empurrado para uma narrativa. A visualidade 

háptica, conforme apontada por Marks, não existe em exclusão da visualidade óptica, 

exemplificando através de situações práticas: “é difícil olhar de perto para a pele de um amante 

com uma visão ótica; é difícil dirigir um carro com uma visão háptica”28 (MARKS, 2004, p163). 

O termo “háptico” tem seus precedentes na história da arte a partir do crítico e teórico de 

arte do século XIX Alois Riegl, que tomou o termo emprestado de estudos da fisiologia para 

apontar a existência de imagens ópticas e imagens hápticas, sendo a primeira marcada pelo 

distanciamento. Marks nos aponta como Riegl e Adolf Hildebrand, no período em que a imagem 

em movimento começava a impressionar suas audiências, foram os primeiros historiadores da 

arte à teorizarem espacialmente, observando as variações culturais da representação do espaço 

em imagens.  

Riegl, conforme Marks, observou o desenvolvimento do estilo háptico da antiga arte 

egípcia, que mantinha a aparência isolada dos objetos, em unificação e aderência ao plano, em 

direção ao estilo óptico da arte romana tardia, em que falta uma conexão tátil entre os objetos e o 

plano. Ele apontou que a arte ocidental, de maneira evoluída, buscou a similaridade com os 

objetos através da representação, em vez de através do contato, no que se colocou, para o 

historiador, uma crescente abstração e participação do simbólico. Marks se contrapõe à 

abordagem por ele dada, diferenciando a abordagem dele da maneira a qual ela própria trata o 

tema a partir do contexto da contemporaneidade: 

A atual adoção intelectual da corporificação, e o interesse crescente dos artistas em 

trabalhos hápticos ou sensoriais, repudiam a teleologia da subjetividade descorporificada 

e singular de Riegl (ou, se se quiser interpretar Riegl mais generosamente, elas 

demonstram uma mudança em sua proposta dialética). Essas mudanças recentes refletem 

                                                                                                                                                                                           
implies the shedding of an old identity. Skin is an envelope and thus endless and seamless, but skin also evokes the cut, the 

incision and the mark, the scar and the gash. 
28  it is hard to look closely at a lover's skin with optical vision; it is hard to drive a car with haptic vision. 
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uma reavaliação do não ocidental e de tradições “minoritárias” ocidentais de tradição 

cultural de arte material e sensorial que Riegl via como inferiores29 (2004, p. 168) 
 

Para Marks, a imagem háptica tem um foco em texturas, close-ups em rostos e corpos, 

expressões táteis como arrepios, e objetos que podem trazer, em sua materialidade, memórias 

que possam estar virtualmente presentes para o visualizador, e que através do filme são 

atualizadas, ensejando uma compreensão da memória como processos que envolvem o aparato 

perceptivo por inteiro e não só processos mentais.   

 

No caso das imagens produzidas para a performance, o carvão foi a materialidade que 

ativou essa estética, seja em detritos na contraluz, na rostidade de uma máscara ou em pó fundido 

com os olhos de Dona Magnólia, moradora que com seu depoimento condensa a narrativa de 

reassentamento de sua comunidade e família, assim como seus dramas e aflições atuais 

relacionados à poluição ambiental provocada pelas indústrias que a avizinham.  

                                                           
29 The current intellectual embrace of embodiment, and the increased interest among artists in haptic and sensuous work, 

repudiate Riegl's teleology of disembodied and singular subjectivity (or, if one interprets Riegl 

more generously, they demonstrate a shift in his proposed dialectic). These recent changes reflect a revaluation of the non-

Western and "minor" Western cultural traditions of material and sensuous art that Riegl saw as inferior. 

Figura 19 – Frames de simulação das três projeções de Carvão Para Seus Olhos Tocarem 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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 A tatilidade ganha uma dimensão para além do que tais teóricas do cinema pensaram, 

todavia, pelo fato de que o projeto incorporou à arte da performance no espaço de projeção das 

imagens em movimento. Os tópicos que seguem, nesse sentido, adentram mais nas relações entre 

performance e pesquisa e performance e paisagem, que combinadas com essa orientação 

fenomenológica da teoria fílmica e com uma inspiração na etnografia sensorial, articulam a 

metodologia da pesquisa.  

 

2.2 Performance As Research / Art as Research 

Será buscado, no presente tópico, aproximar-se de orientações em torno da performance, 

da performance como pesquisa, da pesquisa conduzida pela prática e da pesquisa baseada em 

artes. Essas abordagens, no geral, compõem um deslocamento, através das artes, da pesquisa 

acadêmica de uma epistemologia logocêntrica30 de conhecimento para uma epistemologia que 

enseja o conhecimento corporificado, espacializado e imagético. São abordagens que 

consideram, no geral, a existência de um fluxo de retroalimentação entre sensorialidade, 

intelectualidade e cognição no processo de pesquisa: 

Ao se discutir a produção do conhecimento em pesquisa de artista como uma forma de 

produção do conhecimento, eu começo provisoriamente descrevendo esse tipo de 

pesquisa – em termos de tema, método, contexto e resultado – como pesquisa em e 

através da prática artística. Embutida em contextos acadêmicos e artísticos, a pesquisa 

artística busca transmitir e comunicar o conteúdo que está anexo em experiências 

estéticas, promulgado em práticas criativas e corporificado em produtos artísticos. 

(BORGDOFF, 2011, p. 45; trad. livre)31 

        Pesquisar é, antes de tudo, parte integral de se criar um trabalho de arte ou uma 

performance, ainda que, de acordo com Arlander (2012, p. 183) não se esteja pensando essa 

criação como pesquisa.  A partir da autora, pode-se apontar como elementos de pesquisa estão 

embutidos na criação de trabalhos de arte ou performance, através da busca por informação, da 

organização e procura por materiais, da edição, da exploração do espaço ou circunstâncias 

relacionadas à lugares específicos, da investigação de recursos técnicos e econômicos, assim 

                                                           
30 O termo logocentrismo é utilizado por Derrida em Gramatologia (1973) para abordar a centralidade do logos no pensamento 

ocidental. Para Opper (1973, p.71), a epistemologia logocêntrica seria aquela que se detém fortemente na razão, em sistemas, leis 

e nos fatos do conhecimento que dependem primariamente da formulação abstrata dedutiva, relegando o conhecimento adquirido 

através do sensorial a um status cognitivo inferior e secundário. 
31 In discussing artist research as form of knowledge production, I begin by tentatively describing this type of research – in terms 

of subject, method, context and outcome – as research in and through art practice. Embedded in artistic and academic contexts, 

artistic research seeks to convey and communicate content that is enclosed in aesthetic experiences, enacted in creative 

practices and embodied in artistic products.  
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como possibilidades de colaboração, de treinos ou ensaios, ou no compartilhamento de processos 

artísticos. 

             Nesse sentido, tem-se desenvolvido globalmente tais ações dentro de um enquadramento 

de metodologia de pesquisa acadêmica, estabelecendo-se a pesquisa artística e a pesquisa 

baseada ou conduzida pela prática nas artes criativas e performativas como um campo de estudo 

em desenvolvimento. As demandas específicas de cada contexto e cada trabalho fazem, ainda, 

com que cada nova pesquisa, de acordo com Arlander (2012), seja importante como um modelo 

potencial para futuras pesquisas.  

               Os graus de aceitabilidade e experimentação em relação a tais métodos variam de 

acordo com programas de pesquisa, universidades e áreas de conhecimento: as pesquisas 

pautadas na prática, em que trabalhos de arte e processos são considerados relativamente como 

dados de pesquisa para análise qualitativa já são, de acordo com Arlander, facilmente aceitas em 

universidades tradicionais, mais do que a pesquisa conduzida pela prática. Essa última 

abordagem está mais próxima do que aqui se propõe, onde, para Arlander (2012, p. 291, trad. 

livre), “criar trabalhos de arte funciona como a base para o processo de pesquisa, isso sem nem 

mencionar a pesquisa artística, que no fim serve a desenvolvimentos na arte e tende a enfatizar a 

liberdade do artista.”32  

               Arlander se fundamenta nas autoras finlandesas Hannula, Suorana e Vaden (2005, p. 

160) para reafirmar a pesquisa artística como uma tecelagem, ou uma tapestria que leva em 

consideração muitos fatores: o que foi lido por quem pesquisa, o que se conhece a partir de sua 

experiência própria de vida, o que se observa, o que se cria, o que se imagina e o que se delibera 

– “onde a autora não só avança para descrever a realidade, mas cria a realidade para o seu 

trabalho sob seus próprios termos” (Hannulla, 200, p. 160 trad. livre)33 

São de diferentes formas, sendo assim, que a pesquisa baseada em arte vai se 

fundamentar no conhecimento, na experiência e no uso de estruturas de investigação projetadas 

para aumentar a capacidade humana de intervir, interpretar e agir sobre questões e ideias que 

revelam qualidades, anteriormente ignoradas pela academia, do que pode ser conhecimento e 

compreensão. Essas formas se desenvolvem em um processo dinâmico que se abre à diversas 

                                                           
32 creating artworks function as the basis for the research process, not to mention artistic research, which in the 

end serves developments in art and tends to emphasize the freedom of the artist. 
33 “a tapestry-like weave of many factors – the read, the known, the observed, the created, the imagined and the deliberated – 

where the author does not so much strive to describe reality but to create a reality for her work with its own laws” (Hannula, 

Suoranta, Vadén 2005, 160). 
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práticas transformativas e relacionais de pesquisa. Essas práticas se encontram dentro e 

transversalmente, entre e ao redor (SULLIVAN, 2011) da estrutura fluída da pesquisa baseada 

em arte.  

Em termos de pesquisa baseada em arte (art-based research) e de teoria da ciência, a arte 

e seu processo desempenham um papel central para o percurso de pesquisa em si, constituindo, 

em termos de metodologia, um caminho (ou parte dele) por meio do qual novas percepções, 

compreensões e produções vêm a existir. A prática artística, portanto, não é só o fator 

motivacional, o objeto ou o produto da pesquisa, é parte de seu método.  

A característica distintiva da pesquisa artística, entretanto, deriva do lugar primordial 

que a prática artística ocupa como tema, método, contexto e resultado da pesquisa. O 

pluralismo metodológico – a visão de que várias abordagens derivando das ciências 

humanas, ciências sociais ou da ciência e tecnologia podem tomar parte na pesquisa 

artística – deve ser mencionado como complementário ao princípio de que a pesquisa 

toma lugar em e através da criação de arte. (BORGDOFF, 2011, p. 54; trad; livre)34 

A citação tem proximidade com o que tem se delineado na abordagem da performance as 

research, quando, como exemplo, Haseman (2006) afirma que a performance não só é capaz de 

expressar a pesquisa, como também que nessa expressão a performance se torna a pesquisa em 

si, estabelecendo-se a prática como principal atividade de pesquisa, como uma pré-condição 

necessária de engajamento de quem pesquisa através da pesquisa performativa. Haseman, a partir 

de Arlander, traz um modelo que apresenta a pesquisa performativa como justaposta com a 

quantitativa e a qualitativa: 

Se a pesquisa quantitativa está baseada no método científico e a qualitativa está baseada 

em múltiplos métodos, então a pesquisa performativa é guiada pela prática e usa 

múltiplos métodos. Enquanto a pesquisa quantitativa funciona (e apresenta seus 

resultados) com números, figuras e tabelas, a pesquisa qualitativa usa dados e apresenta 

os resultados que são não numéricos ou verbais. A pesquisa perfomativa é expressa em 

uma forma não numérica e geralmente usa dados simbólicos em vez de palavras em um 

texto discursivo. Esses incluem formas de práticas materiais, imagens paradas e em 

movimento, sons e música, ação ao vivo e código digital. De acordo com ele, dados 

simbólicos funcionam performativamente.  Eles não só expressam ou descrevem a 

pesquisa, como as constantes o fazem, mas como performatividades que a pesquisa 

provoca no mundo.35 (ARLANDER, 2012. P. 384; trad. livre) 

                                                           
34 The distinctiveness of artistic research, nevertheless, derives from the Paramount place that artistic practice occupies as the 

subject, method, context and outcome of the research. Methodological pluralism – the view that various approaches deriving 

from the humanities, social sciences, or science and technology may play a part in artistic research – should be regarded as 

complementary to the principle that the research takes place in and through the creation of art. (BORGDOFF, 2011) 
35 If quantitative research is based on the scientific method and qualitative research is based on multiple methods, then 

performative research is practice-led and uses multiple methods. While quantitative research functions (and presents its results) 

with numbers, figures and charts, qualitative research uses data and presents results that are non-numerical or verbal. 

Performative research is expressed in a non-numerical way and often uses symbolic data rather than words in a discursive text. 
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A performance estaria, assim, potencialmente relacionada à virada performativa que 

aconteceu nas artes dos anos 1960 até hoje e que colaborou para a reconfiguração do 

relacionamento entre binarismos que estruturam as perspectivas de conhecimento e percepção, 

como sujeito e objeto, artista e audiência, observador e observado. A pesquisa performativa tem, 

de acordo com Haseman (2006, p.49), nesse sentido, tanto uma iniciação quanto um 

empreendimento através da prática, utilizando-se de processos metodológicos praticantes, ao 

mesmo tempo que também são utilizadas estratégias de tradição da pesquisa qualitativa, como 

prática reflexiva, observação participante, etnografia performativa, etnodrama, investigação 

biográfica/autobiográfica/narrativa, e o ciclo de investigação da pesquisa-ação. (HASEMAN, 

2006, p. 49) 

 

Nesse sentido, percebe-se, para o projeto Carvão Para Seus Olhos Tocarem, que tal 

estratégia se coloca como a mais profícua para se aproximar de fluxos, dinâmicas de 

deslocamentos em transversalidade, processos delicados socialmente ao mesmo tempo que 

artisticamente repletos de questões e potências. Tão necessário quanto experienciar processos de 

                                                                                                                                                                                           
These include forms of material practices, moving and still images, sounds and music, live action and digital code. According to 

him, symbolic data work performatively. They not only express or describe the research, as constatives do, but as performatives 

the research does something in the world.  

Figura 20 – Compartilhamento do processo de pesquisa como fim da performance, com o público do Convergência – Mostra de 

Performance Arte do Sesc - Tocantins  

 

Fonte: Denis Casima 
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criação na paisagem do Pecém para ativar fluxos de relação com o lugar e as pessoas que o 

habitam, foi também travar contato direto com  materialidades, promover que outros também 

tivessem esse contato, assim como produzir imagens, contaminar imagens, sentir coceira, agir no 

campo da arte, produzir deslocamentos críticos, refletir, provocar e gerar narrativas, colaborar, 

dispondo-se sensorialmente e afetando sensorialmente, por fim também buscar por colaborações. 

Em meio à todas essas ações de ordem variada, delicada, por vezes conflitantes e sem muita 

tradição escavada, estar atento para a performatividade da pesquisa, para além das próprias 

performances artísticas que foram apresentadas, foi fundamental para perceber a multiplicidade 

de aspectos lidados sem afundar em um ponto específico da variedade de nuances com as quais 

se trabalhou.   

 

2.3 Performando a Paisagem: ambiente, natureza e cultura.  

Aproximar-se de uma concepção de paisagem estando envolvido por um interesse pelas 

questões da tatilidade e da pele em relação à imagem em movimento, assim como por um 

direcionamento à performance, ainda mais a performance pensada como um recurso 

epistemológico e metodológico, é buscar ter com a paisagem um tipo de contato que vai além do 

que se dá através da sua conceituação mais tradicional, pautada na visão distanciadora e no 

binarismo entre natureza e cultura. Arlander (2012) coloca como sendo um legado do 

modernismo e do “esclarecimento” a influência da oposição entre natureza e cultura sobre outros 

binarismos como artista e paisagem, performer e ambiente, estabelecendo oposições. 

Quando as membranas de plantas e dos pulmões humanos do Pecém se encontram com 

pó de carvão advindo de La Guajira, ou quando um rio nesse estado colombiano, o rio 

Rancheria, é desviado de seu curso (ALARCÓN, 2016) para passar mais proximamente de uma 

mina, ou quando experienciamos os efeitos do aquecimento global em nosso cotidiano, a divisão 

entre cultura e natureza se encontra com uma entre várias das suas limitações. Alguns pensadores 

têm explorado a artificialidade dessa divisão e buscado rearticular o conhecimento em torno do 

tema mais organicamente e materialmente. 

 Flusser (2011, p. 33), define o organismo vivo como a combinação de organismo com o 

ambiente borrando as fronteiras conceituais e materiais entre o mundo natural e os objetos 

construídos por humanos, enfatizando, de acordo com Popiel (2012), que as pessoas e o seu 

ambiente, através de um processo simbiótico, mudaram uns aos outros transformando 
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completamente os relacionamentos entre as pessoas, assim como nosso relacionamento coletivo 

com a natureza. Uexküll (1957)36, por vez, coloca, de acordo com Parikka (2013), a necessidade 

de ver a natureza e seus atores não como estruturas ou categorias pré-definidas, mas como 

devires que estão dinamicamente interligados com o que está em movimento em seu entorno. 

Haraway, enfim, bastante reconhecida por suas incisões no tema, cunha o termo “natureculture” 

e influência toda uma corrente de pensamento que tem se feito conhecida através da definição 

“novo materialismo”, propondo uma teoria cultural que seja capaz de repensar os dualismos 

centrais para o pensamento moderno e pós-moderno, de acordo com Dolphijn e Tuin (2012, p. 

93), apontando como esses são produzidos através de ações próprias de um tipo de pensamento 

específico. Autoras como Haraway, Braidotti e Parikka possuem, assim, um profundo interesse 

em uma “morfologia da mudança”, assim como dão atenção especial à materialidades e 

processos de materialização para trazer respostas, às suas questões, que superem a oposição 

natureza e cultura.  

Esses pensamentos sobre ambiente estabelecem abordagens que superam dicotomias que 

se reproduzem também nas compreensões sobre paisagem. Desse apurado, pode-se captar uma 

dos ambientes em que vivemos e das paisagens que percebemos não como circunscritas em uma 

entidade abstrata com a qual nos relacionamos à distância ou como algo que podemos “salvar” 

ou “proteger” de longe, constituindo-se tais, na verdade, como uma ecologia na qual somos parte 

e com a qual temos um relacionamento mútuo, em um caráter perceptivo e mais processual  

(Hjorth et. Al, 2016). Considerando tal contexto, Arlander elabora uma série de perguntas que 

mobilizam uma percepção da paisagem corporificada, epistemológica e relacional:  

Como se vive em, sobre e através das paisagens? 

Como estão a paisagem e o ambiente revelados, imaginados, experienciados, contestados, 

animados e apresentados por, em e através da performance? 

Como pode a performance informar, estender e aprimorar  a interpretação, a apreciação e o 

engajamento com a paisagem e o ambiente? 

Como as performances podem iluminar, explicar e problematizar a multiplicidade de anexos, 

significados e emoções que ressoam dentro e desde as paisagens: visual, aural, tátil?  

Quais estratégias e formas de exposição de performance são inspiradas e necessárias ao se trabalhar 

com a performance como meio e cena para expressão? 

Qual é a vida da paisagem e como ela é performada?37 (ARLANDER, 2012, P.15) 

                                                           
36 Jakob von Uexküll, Niegeschaute Welten. Munich: Paul List, 1957. 

37 How are landscapes lived on, in and through? How are landscape and environment revealed, imagined, experienced, contested, 

animated and represented by, in and through performance? How can performance inform, extend and enhance engagement with, 
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 As respostas que a autora vai buscar para tais questões são bastante interessantes para o 

que se busca através do processo Carvão Para Seus Olhos Tocarem, especialmente porque tais 

respostas entrecruzam discussões em torno da relação entre performance e vídeo, performance e 

instalação, performance e imagem em movimento com múltiplos-ecrãs, estando a artista-

pesquisadora sempre interessada em evidenciar potenciais caminhos metodológicos para quem 

está pesquisando, especificamente para quem está interessado em pesquisar paisagens, 

posicionando quem pesquisa numa relação de mistura com seu objeto, método e os resultados de 

sua pesquisa, que, conforme ela aponta, vive sobre o dilema de que ao seu fim produzirá uma 

outra versão do problema o qual buscou solucionar. 

 Nesse sentido, a autora aponta estratégias para performar a paisagem que buscam lidar 

com tais questões, dilemas e que se abrem para recursos performativos, instalativos e imagéticos. 

Especificamente na relação entre instalação e performance, Arlander reconhece uma 

potencialidade de aproximações que lhe foram cabíveis em seus processos de busca por 

performar a paisagem. Ela aponta, a partir de Kwon (2002), como transformações das artes nos 

anos 1960 excederam as limitações das mídias tradicionais, suas configurações institucionais, 

realocando o significado de dentro do objeto de arte para o seu contexto e enfatizando a 

experiência vivida corporalmente, fenomenologicamente, dos trabalhos de arte, aproximando em 

vários aspectos instalação de performance através das relações de lugar e espaço: 

 
Uma performance ao vivo toma lugar como um espaço. Uma performance toma lugar em 

um lugar, geralmente falando de outros lugares, mas, acima de tudo, ela cria um espaço, 

uma situação ou um mundo. Um relacionamento espacial inevitavelmente surge entre o 

performer e o espectador. Uma performance ao vivo se realiza como um espaço. E quanto 

a video instalação? Uma instalação acontece como um espaço, ocorre em um lugar e 

pode também falar de outros lugares. Uma instalação, também, necessita que os 

espectadores visitem o lugar por eles mesmos. Em vez de um relacionamento entre 

performers e espectadores, em uma instalação um relacionamento surge entre o visitante 

e o que está sendo performado ou posto em display.38 (ARLANDER, 2012, P.71) 

 

                                                                                                                                                                                           
and the interpretation and appreciation of, landscape and environment? How can performances illuminate, explicate and 

problematize the multiplicity of attachments, meanings and emotions that resonate within and from landscapes: visual, aural, 

tactile? What strategies and forms of performance-exposition does working with landscape as medium and scene of expression 

inspire and necessitate? What is the life of landscape and how is it performed? (Pearson 2010, 188.) 
38 A live performance takes place as a space. A performance takes place in a place, often telling of other places, but, 

above all, it creates a space, a situation or a world. A spatial relationship inevitably arises between the performer and the 

spectator. A live performance is realized as a space. What about a video installation? An installation is realized as a space, occurs 

in a place and can also tell of other places. An installation, too, requires the spectators to visit the place themselves. Instead of a 

relationship between performers and spectators, in an installation a relationship arises between the visitor and what is performed 

or put on display. (Arlander 1999, 29) 
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A partir dessa compreensão de possibilidades de relação entre instalação, vídeo e 

performance, desde o espaço, ela irá estabelecer algumas possibilidades de busca por fusão com 

a paisagem por meio da redução da diferença entre o performer e a paisagem invocando relações 

de movimento ou forma e cor, assim como se performando a paisagem ao se destacar dela, 

utilizando-se do contraste para mostrar seus aspectos. Quando se olha para a paisagem, quem 

está pesquisando e performando pode funcionar, enquanto elemento dessa paisagem, como 

condutor em vez de como um impedimento ou uma pretensa ausência. A autora dá atenção à 

qualidade da presença na paisagem, à sua experiência do ambiente, assim como a forma a qual 

essa presença e essa experiência se transpõem na produção de imagens videográficas, 

questionando, por exemplo:  

pode a imagem de um vídeo expressar a diferença quando comparada com uma imagem 

fotográfica? Não é uma imagem de vídeo como uma foto, algo que se olha para em vez 

de algo que se engaja fisicamente com? E o que é estar em uma imagem? É a paisagem 

sem uma figura humana realmente ‘vazia’, sem significado? Vai a figura humana 

necessariamente virar a coisa principal, enquanto a paisagem recua ao seu papel de 

suplemento ou background? Pode o corpo humano funcionar como um ‘condutor’ em vez 

de um impedimento quando se está olhando para a paisagem? (ARLANDER, 2012, P. 

137; trad. livre)39 

 

As questões surgem, em relação ao vídeo, pelo fato de que, para Arlander, esse meio 

aparentemente mantém a tradição de representação da paisagem em pinturas e fotografias, ao 

depender de um enquadramento da visão, ainda que possua a possibilidade de movimento como 

um recurso de diferenciação em relação aos meios prévios. Para ela, todavia, o caráter temporal 

do vídeo mostra a paisagem como um processo e a figura humana como uma paisagem corpórea. 

Essa figura humana, quando pensada a partir de uma possibilidade performativa em relação à 

paisagem, direciona questões relacionadas à relação entre performance e, com e como ambiente. 

Realizar performance “como” algo ou “com” algo na paisagem, reconhecendo uma agência 

desse algo na constituição da experiência perceptiva, na performance da paisagem.  

A artista-pesquisadora busca por alternativas à possibilidade de que a paisagem, na sua 

performance, funcione apenas como plano de fundo ou cenário para a figura humana. Ela 

                                                           
39 Can a video iamge express this difference when compared to a still image? Is not a video image like a picture, something to 

look at rather than to engage with phsically? What about "being in an image"? Is a landscape without a human figure reall 

"empty", meaningless? Will the human figure necessarily turn into the main thing, thile the landscape recedes to its role as 

supplement or background? Could a human body function as a "conduit" rather than an impediment when looking at a landscape? 
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escolhe, dessa maneira, elementos específicos na paisagem para trabalhar com eles, para 

performar em um sentido de co-existência, e o faz, por exemplo, com árvores.   

Ela aponta então três modos de uso de elementos da paisagem que encontrou para 

estabelecer relações: o elemento como suporte, como co-performer e como abrigo. No caso da 

árvore, seu uso como balanço seria exemplo de seu uso como suporte. O gesto de se sentar ao 

lado dela, ou de se fazer sombra dela, seria o gesto de co-performar. Esconder-se embaixo dela, 

por exemplo, estaria relacionado ao gesto de se abrigar. 

Falar de borrar da fronteira entre performer e ambiente significa assim borrar a fronteira 

entre performer e suporte, performer e co-performer ou performer e abrigo. Isso é 

relevante principalmente do ponto de vista do espectador. Como performer eu posso 

experienciar algum tipo de interconectibilidade com o meu ambiente e imaginar um tipo 

de existência compartilhada com a árvore, mas eu certamente sei qual a fronteira entre a 

árvore e eu, não há dissolução real tomando lugar do meu ponto de vista. A mistura é 

uma construção semi-ficcional produzida em vídeo. (ARLANDER, 2012, p. 250)40  

 O elemento da paisagem que marca o interesse da presente pesquisa é o carvão mineral e 

as presenças maquínicas que a ele estão relacionadas. O caráter semi-ficcional desses gestos de 

fusão com tal elemento e sua presença na paisagem, essa mistura e co-performatividade com a 

matéria, foram do interesse central para o desenvolvimento do projeto, determinando um modo 

de engajamento e relação com a paisagem, assim como estratégias de promoção do contato com 

tal materialidade e a paisagem do Pecém para pessoas que viessem a lidar com o projeto, seja 

através de performances ao vivos, de projeções em split-screen ou de instalação em múltiplos 

ecrãs.  

 Creio, ainda, que a materialidade do carvão utilizado nas performances tem uma 

performatividade peculiar, conforme sua trajetória é realçada desde seu início na Colômbia, 

passa pelo Pecém, parando no espaço performativo e de arte enquanto máscara e vestimenta, 

além de em detritos que se relacionam com comida e com a mão de uma diversidade de 

espectadores que podem experienciar, além de diferentes modos de contato com a matéria, 

imagens das paisagens maquínicas desses dois lugares, assim como a narrativa das pessoas que 

nelas vivem.  

                                                           
40 Speaking of blurring the boundary between performer and environment thus means blurring the boundary between performer 

and support, performer and co-performer or performer and shelter. This is relevant mainly from the point of view of the spectator. 

As a performer I can experience some kind of interconnectedness with my environment and imagine a kind of shared existence 

with a tree, but I certainly do know the boundary between a tree and me, there is no real dissolving taking place from my point of 

view. That merging is a semi-fictional construction produced on video. 
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Creio, assim, que a especificidade com a qual trabalho aqui proporciona um outro peso 

para as questões relacionadas com performance da paisagem, visto que trata-se de uma situação 

onde uma problemática de poluição ambiental se faz presente e se busca elementos materiais 

dessa poluição para se estabelecer relações de co-performance, suporte ou ‘‘abrigo’’ e, para além 

disso, de não-alimento ao se relacionar o carvão com comida.  

Essa decisão de agregar uma relação entre carvão e baião de dois e enfatizar essa relação 

em uma performance com as imagens produzidas em La Guajira partiu de uma situação 

vivenciada com a comunidade Wayúu. Em um dos dias que estava na casa do líder comunitário e 

diretor da Escola de Comunicação Wayúu, M. S., naquele ambiente quente em uma casa de barro 

tão parecida com as do sertão nordestino pelo qual tenho afetos, experienciando comensalidade 

em mesas a dispor de comidas típicas de La Guajira e dos Wayúu. Dentre essas comidas uma 

despertou gosto peculiar, por ser semelhante em sabor, preparo e detalhes ao Baião de Dois, 

típico do Ceará, e acabou sendo um elemento afetivo pessoal da experiência de buscar 

interconexões entre esses lugares cujas paisagens são marcadas pela presença maquínica e 

invasiva do carvão mineral. Parece, ainda, avançar para questões sensoriais, relacionando-se com 

a pergunta de Arlander sobre como as performances podem lidar com a complexidade e 

multiplicidade das paisagens 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 21 – Pátio de Estocagem do Carvão na Siderúrgica do Pecém  

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

Figura 22 – Mina de Cerrejón  

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  
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Figura 23 – Casa que me abrigou em La Guajira 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Figura 24 – Baião de dois que inspirou a performance 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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 Considerando, portanto, tanto a aproximação com comunidades que passam por eventos 

específicos e situados de vivenciarem eventos de deslocamento e poluição ambiental, assim 

como meu interesse pelas questões sensoriais desses processos que se desdobraram até mesmo 

em ações anti-degustativas, foi interessante buscar também por uma influência metodológica 

mais direcionada à etnografia e antropologia, ainda que não haja no processo um foco em se 

realizar uma etnografia em si, mas de articular suas possibilidades com um interesse artístico, 

poético, multisensorial, como no caso do baião com carvão acima citado.  

 

2.4 Etnografia Sensorial   

Sarah Pink é uma pesquisadora com formação em antropologia e que tem atuado na 

interação entre mídia digital, arte, ecologia, cotidiano, tendo desenvolvido, através de livros e 

pesquisas, metodologias visuais e, especificamente ao interesse da presente pesquisa, uma 

metodologia de etnografia com ênfase na relação entre multisensorialidade, lugar, corpo e 

conhecimento, propondo um repensar das práticas etnográficas através de uma teoria do lugar e 

do espaço que possa promover um engajamento tanto com a fenomenologia do lugar quanto com 

a política do espaço. (PINK, 2009)  

Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 25 – Baião de dois com carvão sendo servido para público 
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Apropriar-se, portanto, dessa metodologia advinda da etnografia, enquanto artista e 

pesquisador em artes, é buscar ter com tal metodologia uma relação de inspiração e guia que não 

implica, compulsoriamente, uma adoção estrita da abordagem etnográfica, seu enquadramento 

teórico e dilemas específicos. Ainda, trata-se mais de reconhecer o valor, para as artes, de tal 

organização de atenção ao processo de pesquisa, a posição de quem pesquisa, a percepção 

produzida e buscada através do conhecimento e o caráter multissensorial, lugarificado e 

corporificado de processos que são pautados pelo envolvimento do artista-pesquisador com 

dinâmicas, multiplicidades, trajetórias de materialidades, pessoas, imagens, capital, organismos. 

Creio que no fundamento de tal metodologia se encontram diversos elementos que podem 

agregar qualidades interessantes em processos artísticos, sem a intenção de que com isso se 

acredite estar fazendo etnografia em si ou sem achar tal metodologia seja equivalente à 

performance com pesquisa ou à arte como pesquisa no total.   

 Interessei-me por sua abordagem no processo de realização da pesquisa Cinema no 

Espaço Rural: Hibridez E Sensorialidade, que iniciei 2012 e que publiquei em 2015, e que 

consistiu na análise de quatro filmes que se passam em ambientes rurais, que se despreocupam 

com as fronteiras entre documentação e imaginação de modos de vida e engajamento de pessoas 

nos ambientes. Estudar tais filmes e os analisar tendo como referência a abordagem da etnografia 

sensorial, ainda que nem todos os filmes possuíssem abertamente adotada tal abordagem, foi 

interessante para vislumbrar o potencial de tal metodologia e pensar a relação entre a produção 

de imagens com comunidades rurais. Na presente pesquisa, ainda que não tenha almejado 

realizar um estudo de caráter etnográfico das comunidades com as quais passei a me relacionar, 

estar consciente de algumas proposições e discussões da etnografia sensorial me pareceram 

bastante enriquecedoras para o processo. 

 A etnografia sensorial tem, conforme Pink (2009) uma ênfase reflexiva e experiencial no 

processo etnográfico e na produção de conhecimento no campo da academia, estando aberta à 

uma multiplicidade de formas de conhecimento, refletindo em torno de novas rotas para o 

conhecimento. A visualidade desempenha um papel importante no estabelecimento dessas novas 

rotas, principalmente desde o ponto em que ela passa a fazer parte da pesquisa a partir de uma 

consciência epistemológica de que quem pesquisa e os demais envolvidos estão corporificados 

em práticas culturais e relacionamentos sociais, uma experiência que não é puramente visual, 
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mas sensorial e corporificada. Para além disso, a autora tem desenvolvido estudos sobre a relação 

entre arte, ecologia e percepção das mudanças climáticas, como em Hjorth et. al (2016). 

Pink cita pesquisas ligadas à biologia e à neurociência para fundamentar seus entendimentos 

da percepção e dos sentidos, estabelecendo uma rede de conceitos que guiam seu trabalho. A 

percepção, pondo-se a autora em linhagem de referência a Tim Ingold e a James J. Gibson, parte 

de um complexo relacionamento de co-implicação entre organismo e ambiente, um trabalho, 

uma conquista que não é “de uma mente em um corpo, mas do organismo em seu próprio 

movimento exploratório através do mundo” (PINK, 2009, p. 27, trad. livre)41, realizando-se não 

através das categorias fragmentadas culturalmente de sentidos, mas de um organismo inteiro em 

um ambiente mutante.  

Analisar e compreender as presenças e dinâmicas de um ambiente não deve consistir em 

observar apenas a construção dos fatos sociais ou signos que os envolvem, mas perceber e 

analisar em profundidade as dinâmicas ecológicas através das quais as comunidades 

compartilham uma percepção da realidade. Quem pesquisa deve buscar, então, estar atento para 

o fato de que seu engajamento em um lugar implica em uma co-participação constituinte desse 

lugar, de uma zona emaranhada de conhecimento multidimensional que se faz presente na rede 

de possibilidades de relações ambientais, como um tipo de conhecimento que está presente 

também nos corpos e nos lugares. 

Para descrever a realidade “fenomenológica” de estéticas sociais nós podemos precisar 

de uma “linguagem” mais próxima da multidimensionalidade do sujeito em si – isso é, 

uma linguagem operando em domínios visuais, aurais, verbais, temporais e até mesmo 

táteis. (PINK, 2009, p. 99; trad. livre)42 

 

O conhecimento, nessa perspectiva, não se encontra nos indivíduos em si mesmos, 

Ao invés disso, o saber é contigente em sua conectibilidade tanto historicamente quanto 

com os outros. Ainda, saber é algo específico, engajado, ativo e experiencial. (PINK, 

2009, p. 34; trad. livre)43 

 

 É interessante, então, dado que nessa metodologia há uma ênfase central na questão de 

lugar e espaço, aproximar-se um pouco da forma a qual Pink discute tais conceitos para extrair 

                                                           
41 is not the achievement of a mind in a body, but of the organism as a whole in its environment, and is tantamount 

to the organism's own exploratory movement through the world.' 
42 to describe the “phenomenological” reality of social aesthetics we may need a “language” closer to the 

multidimensionality of the subject itself- that is, a language operating in visual, aural, verbal, temporal and even 

tactile domains. 
43 Rather, knowing is contingent on its connectedness both historically and with others. Yet knowing is also specific, 

engaged, active and experiential.  
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aspectos proveitosos, que vieram orientar e servir como referência ao processo da presente 

pesquisa. Pink discute a questão apontando um crescente questionamento, na antropologia, à 

ideia de lugar como algo fixo e fechado onde a cultura está contida para que dela se façam textos 

de pesquisa. Tem-se escapado dessa concepção dando maior atenção ao papel de quem pesquisa 

na constituição dos lugares e espaços pesquisados, assim como ao caráter processual desses 

espaços e lugares, as suas constituições contínuas.  

Pink dialoga e contrapõe aspectos do pensamento de Massey (2005), geógrafa britânica 

que propõe uma compreensão de espaço que enfatiza mais os caráteres de heterogeneidade, 

relacionabilidade e multiplicidade (Massey, 2005, p. 13), afirmando que o espaço deve ser 

compreendido primeiro como “o produto de inter-relações”; segundo como “a esfera de 

possibilidade de multiplicidade no senso de pluralidade contemporânea” e terceiro “como [algo] 

sempre em construção”, sendo os lugares coleções de trajetórias que se dão no espaço, como 

eventos espaço-temporais.  

Indeed, for Massey, the event of place involves the coming together of 

previously unrelated, a constellation of processes rather than a thing’ (2005: 141) 

which she conceptualizes through the idea of throwtogetherness of place. 

(HJORTH ET. AL, 2016, p. 26; trad. livre) 

 

Esse neologismo cunhado por Massey, throwtogetherness, é o título do meu primeiro 

trabalho de vídeoarte, que abordou desde uma perspectiva subjetiva a experiência de 

deslocamento de um personagem na Europa, conforme esse se vê envolvido pela realidade da 

crise de refugiados a partir de sua participação em uma série de manifestações em apoio a um 

grupo de refugiados que ocupou uma escola em Berlin, resistindo contra o desalojo desse lugar44.  

 Ao se discutir tais questões, desde os anos 1990, muito se tem focado nas complexidades 

que existem nas relações entre tais fluxos globais e locais, e para Pink, através de teorias de 

espaço e lugar se fornece um enquadramento potente para se compreender uma fenomenologia 

de encontros cotidianos com a complexidade dos processos globais.  

O foco no lugar desenvolvido nesse livro funciona como um constructo analítico para 

conceitualizar aspectos fundamentais de como tanto os etnográfos quanto os participantes 

da pesquisa etnográfica estão ‘‘lugarificados’’ (emplaced) em contextos sociais, 

sensoriais e materiais, caraterizados por, e produtores de, configurações particulares de 

poder que eles experienciam através de seus corpos inteiros e que estão constantemente 

mudando (ainda que em formas mínimas). Esse foco permite-nos perseguir o projeto 

reflexivo de uma etnografia sensorial. A ideia de lugar como vivido mas aberto invoca a 

questão inevitável de suas materialidades e relações de poder. Esses lugares etnográficos 

                                                           
44 Durante duas semanas a polícia fez um cerco a uma escola ocupada por refugiados no distrito de Kreuzberg, na 

rua Ohlauer Strasse. Após duas semanas de bloqueio, sob resistência e protestos, a polícia desistiu do desalojo.  
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do curso se distanciam da intensidade e imediacidade do local e estão emaranhadas em 

múltiplas trajetórias. (PINK, 2009, p. 38; trad. livre)45 
  

Interessa-me, particularmente, como essa multiplicidade de trajetórais pode ser afetada e 

experienciada no campo da arte através de processos de imaginação concernentes às 

materialidades, a paisagem e às relações estabelecidas através da pesquisa. Nesse sentido, a 

etnografia sensorial também é interessante pelo fato de estar discutindo abertamente os 

potenciais da imaginação nos processos de pesquisa etnográfica. Essa abertura para a imaginação 

é resultado, conforme Pink (2009), de uma influência do antropólogo Arjun Appadurai, para 

quem a compreensão do papel da imaginação na transcendência do cotidiano é importante em 

todas as sociedades, conforme o gesto de imaginar se faz presente na produção desse cotidiano. 

Quando envolvido por um processo coletivo, principalmente, o gesto de imaginar se torna um 

combustível para a ação, fazendo com que grupos de pessoas se movam da imaginação coletiva, 

por exemplo, para a ação coletiva. Essa imaginação, todavia, não está restrita ao campo do 

visual, mas é multisensorial em sua produção e prática.   

Ela propõe, diante da impossibilidade de se acessar diretamente a experiência pessoal, 

individual, biográfica, e as memórias e experiencias das pessoas, que busquemos alinhar nossos 

corpos, ritmos, gostos e modos de ver com os das pessoas que são envolvidas pela pesquisa; que 

estejamos em uma relação de envolvimento com a produção de lugar e das trajetórias com as 

quais eles se relacionam, criando assim correspondências criativas entre as nossas próprias 

experiências e as experiências dos outros.   

Pink propõe uma série de possibilidades de se fazer isso, como através do 

compartilhamento de comidas e do ato de comer juntos, do caminhar juntos, do empoderamento 

através do audiovisual, de um aprendizado pautado pela humildade, etc. Creio que tal abordagem 

tem bastante a enriquecer práticas artísticas pautadas na produção de imagem audiovisual. Elas 

nos ensinam sobre a relação entre sentidos e cultura, práticas comunitárias e engajamento 

enquanto pesquisador/artista em processos culturais que se dão no fluxo entre o global e o local, 

                                                           
45 the focus on place developed here works as an analytical construct to conceptualise fundamental aspects of how 

both ethnographers and participants in ethnographic research are emplaced in social, sensory and material contexts, 

characterised by and productive of particular power configurations, that they experience through their whole bodies 

and that are constantly changing (even if in very minor ways). In doing so it allows us to pursue the reflexive project 

of a sensory ethnography. The idea of place as lived but open invokes the inevitable question of how researchers 

themselves are entangled in, participate in the production of and are co-present in the ethnographic places they share 

with research participants, their materialities and power relations. these ethnographic places extende away from the 

intensity and immediacy of the local and are entangled with multiple trajectories. 



63 

 

  

lançando possibilidades de se compreender a cultura visual e os sentidos diferentemente. Ela 

também trata da importância da posição de aprendizagem e humildade do pesquisador diante do 

sujeito e lugar que pesquisa, algo importante se se pensar o ambiente da arte e da academia como 

fomentador de sujeitos arrogantes.  

Utilizar-se do vídeo como ferramenta para gerar esse lugar e facilitar o conhecimento 

dessa multisensorialidade é uma das propostas de método da etnografia sensorial, ainda que não 

se limite nisso. A apreensão dessa multisensorialidade e o acesso a esse lugar, por parte de uma 

audiência, é facilitada, conforme citado por Pink, pela “participação sensorial” (MARKS, 2000) 

do vídeo e através do sentido de “intimidade virtual” propiciado pelo meio (BIELLA, 2009).  

O audiovisual, como meio e método, tem sido entendido como catalisador de 

conhecimento multissensorial sobre experiências e lugares, usado tanto para a produção de uma 

arte que transita entre espaços museológicos, cinemáticos e científicos, quanto para a produção 

científica46.  Pink, nesse sentido, cita Macdougall e sua relação com trabalhos de Ingold, 

Marleau-Ponty e Sobchack, apontando no audiovisual uma capacidade sinestésica e metafórica 

de evocar a interconectividade dos sentidos e entre estes, o meio-ambiente e as identidades.   

Em relação ao Carvão Para Seus Olhos Tocarem, a etnografia sensorial proporciona um 

direcionamento interessante ao que busquei dar atenção conforme passei a me relacionar com o 

carvão mineral que coletei e dei atenção na paisagem do Pecém; aos cuidados que busquei ter 

conforme me aproximava das pessoas que integram as comunidades; as ênfases das conversas 

marcadas por trocas de sabores, sensações, imaginação e aprendizado; assim como o destaque 

dado ao que foi compartilhado de experiência e memória sensorial relacionado a processos de 

deslocamento e poluição ambiental.   

Junto dos moradores da comunidade com que trabalhei no Pecém caminhei por entre os 

escombros de suas casas antigas, conhecendo os caminhos e imaginando a vida no terreno 

quando ele por suas famílias era habitado; nesse mesmo terreno fizemos juntos vôos de drone, 

com alguns deles como co-pilotos; encenamos a visita que estávamos fazendo produzindo 

imagens de um dos moradores como personagem de si mesmo; comemos juntos na mesa em 

ruínas na qual seus familiares costumavam fazer churrascos enquanto ali viviam; conversamos e 

identificamos uma variedade de fruteiras que estão no terreno e que hoje fazem falta na memória 

                                                           
46 Vide trabalhos como Sweetgrass e Leviathan, desenvolvidos pelo Sensory Ethnography Lab de Harvard, exibido 
em ambientes de museu, cinema e academia.  
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dos moradores; tomamos banho juntos na lagoa. Parte das imagens que foram produzidas nessas 

visitas específicas ao terreno que viviam, portanto, estão presentes em uma das projeções que são 

realizadas na performance.  

 

Figuras 26 e 27 – Morador rezando nas ruínas de igreja / refeição realizada durante as filmagens 

Figura 27 – Refeição em meio as ruínas 
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O contraste no modo que compartilham sua percepção do ambiente na época em que 

viviam no Tapuio para o modo que vivem atualmente, no Assentamento da Parada, está marcado 

principalmente pela ausência dos recursos que existiam de fácil acesso então: a lagoa que 

fornecia tanto o peixe quanto a diversão e o refresco, as frutas que matavam a fome e que 

rendiam alguns trocados em razão da abundância, o sentimento de calma e proximidade da 

comunidade; contrastando pela atualidade em que todos vivem em casas muradas, muitos 

desempregados e sem recursos e com a experiência sensorial cotidiana de incômodo devido a um 

mau cheiro constante, o som incessante da maquinaria e o pó do carvão que afeta a pele e o bem-

estar. 

O conhecimento breve em torno da etnografia sensorial e sua inspiração como 

metodologia me possibilitou que me envolvesse com tal contexto estando atento e consciente das 

potencialidades de situações cotidianas para aprender sobre a experiência dos lugares e sua 

percepção, conversando sobre cheiros, gostos, memórias, conhecimentos corporificados; 

caminhando juntos, tomando banho em lagoa ou apenas conversando sobre coisas corriqueiras. 

Nos capítulos que seguem adentrarei tanto nos aspectos relacionados a minha relação de criação 

Figura 28 – Banho na Lagoa do Tapuio 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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com a paisagem, quanto nos aspectos sociais que se evidenciaram através desse processo 

facilitado também por essa orientação metodológica aqui escrita.  

 

3.Carvão para seus olhos tocarem: elementos da performance 

Esse capítulo tem como finalidade contextualizar os elementos que compõem parte do 

projeto de vídeoarte e performance instalativa com múltiplos ecrãs Carvão Para Seus Olhos 

Tocarem. Através dessa contextualização, estabelece-se contato com o desenvolvimento prático 

da pesquisa em seu engajamento inicial com a paisagem, com materialidades presentes e 

destacadas do lugar, assim como com referências artísticas e bibliográficas que influenciaram, 

fundamentaram e dialogaram com o projeto. 

A performance inicial tem como elementos uma caixa com fotografias de paisagem e 

com fragmentos de carvão mineral colados em suas superfícies, uma vídeomáscara fumaçante de 

carvão mineral, um vestível também composto por carvão, assim como três projeções 

audiovisuais. Nesse sentido, após uma contextualização sobre o lugar e o carvão mineral, a 

apresentação de cada um desses elementos levará ao desdobramento de referências em torno dos 

Parangolés, dos Bólides e Quase-cinemas de Hélio Oiticica, relacionando o artista à 

compreensões sobre o Cinema Expandido; de uma abordagem sobre uma relação contemporânea 

entre arte ambiental e ecologia; e de ecologia, sua relação com máscara e o gesto de se virar uma 

máscara ao contrário. 

         Com os aspectos elementares dessas ações contextualizados e referenciados, será possível, 

em capítulo subsequente, se aprofundar nas narrativas de deslocamento, através do relato da 

experiência de convivência com a comunidade da Parada, que foi deslocada para um lugar 

marcado pela poluição por carvão mineral, possibilitando-se assim afinal uma reflexão em torno 

da ideia de uma poética do deslocamento.  

 

3.1 Conhecendo o carvão mineral utilizado em Carvão Para Seus Olhos Tocarem.  

Antes do início da pesquisa, recordo-me de ter ido apenas uma vez ao Pecém, ainda na 

adolescência. O que mais me marcou da experiência do lugar, já nesse período, foi a sensação de 

degradação ambiental enquanto caminhava na areia da praia e decidia me recusar a tomar banho 

naquele mar. A viagem foi um ruído desagradável no consumo esporádico, por parte de uma 

família de classe média da capital, das paisagens turísticas do litoral cearense. Refletindo agora, 
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percebo que foi uma experiência marcante de estranhamento em relação a uma sensação 

corporificada de poluição fora da qual estou habituado a ter na cidade. Esse estranhamento não 

me era facilmente explicável, visto que eu não conseguia identificar exatamente o que me fazia 

perceber o ambiente como poluído, expressar a razão a qual o lugar me provocou essa sensação.  

Entre esse episódio e o meu retorno ao distrito no ano de 2016, houve uma intensificação 

do desenvolvimento econômico do lugar, através da consolidação do projeto do CIPP, e dos seus 

efeitos em termos sócio-ambientais. Também houve da minha parte um interesse constante de 

estar refletindo e lidando com questões ambientais tanto do ponto de vista pessoal, em termos de 

hábitos de comportamento e de consumo, quanto do ponto de vista de quem se percebe enquanto 

cidadão e agente cultural em uma sociedade que direciona a vida no planeta para um ponto de 

não retorno em termos de destruição ambiental.  

Em novembro de 2015, o episódio ocorrido com o Rio Doce em Minas Gerais se deu no 

mesmo período em que estudava textos que relacionam a arte com o atual contexto ambiental do 

planeta. A dimensão, ainda não calculada, do crime-catástrofe que atingiu Mariana e sua relação 

com esse contexto, coloca um campo vasto de questões para os pesquisadores de todas as áreas 

no país. Parte dessas questões começaram se colocar para mim e conspirei possibilidades de me 

engajar na paisagem desse crime-catástrofe para lidar com elas, ainda que Minas Gerais seja um 

estado relativamente distante do Ceará e que naquele momento isso me colocaria dificuldades de 

várias ordens. 

Em janeiro de 2016, envolvido por tais questões e desejos de criação e pesquisa 

relacionados ao fato trágico, deparo-me com a notícia, no jornal cearense O Povo, do vazamento 

de “duas toneladas” de carvão mineral no mar do Porto do Pecém. O fato coaduna com a 

afirmação de Araújo, Freitas e Albuquerque (2009) sobre os possíveis danos ambientais que o 

Pecém poderia sofrer a partir da CIPP: 

Deve-se ressaltar que as principais formas de poluição nas áreas portuárias estão 

associadas ao embarque, desembarque, transporte e manuseio de produtos derivados de 

petróleo ou produtos químicos que, por imprudência, imperícia ou acidente podem ser 

lançados no meio ambiente.  

 

As notícias as quais fui me deparando sobre o Pecém, além de apresentarem tal fato do 

vazamento no mar, também traziam uma série de outras denúncias de problemas ambientais que 

estavam ocorrendo na região, apontadas pelo IBAMA, órgão que afirmou já ter constatado uma 

“série de irregularidades envolvendo o empreendimento. Dentre elas, problemas no 
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licenciamento ambiental, dispersão de partículas de carvão e o excesso de ruídos do 

funcionamento da correia transportadora” (RODRIGUES, 2016).  

A partir daí, comecei a pesquisar mais sobre o lugar, aproximando as informações que ia 

obtendo sobre as questões ambientais nele latentes com os fatos comoventes que ia 

acompanhando sobre o Rio Doce e sobre as populações que em torno dele viviam e que se viram 

envolvidas por processos de deslocamento forçado devido às alterações ambientais causadas pela 

imprudência da indústria da mineração. Ainda que os casos sejam bastante diferentes, ambos 

estão relacionados não só por serem empreendimentos que envolvem em parte uma mesma 

companhia, a Vale, mas também devido ao fato de que ambos os lugares experienciam serem 

palcos de uma mesma política de desenvolvimento nacional, mais especificamente o: 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o grande trunfo da gestão Lula (2003-

2010) e Dilma (2010-2016), [que] seguiu à risca o processo desterritorializante 

neoliberal. As grandes obras, como as do PAC, as da Copa do Mundo, as usinas 

hidrelétricas, realizam-se por meio da remoção de pessoas de seus territórios, 

desconsiderando seus modos de vida, num movimento acelerado e violento de 

reterritorialização. A remuneração do capital fica no centro da equação, ignorando a 

dimensão social. Os oligopólios empresariais aproveitam-se do mito da 

desterritorialização para avançar em medidas de desmantelamento do Estado, 

pressionando os governos à medida que impõem seus investimentos, implicando em 

políticas públicas de roupagem social, mas que não passam de um “espaço de saída para 

um capital financeiro excedente global”. Em vez de políticas sociais, temos, assim, 

políticas econômico-financeiras. (ROGATTNIERI, CASTAÑEDA, 2015) 

 

Interessa-me a forma que Rogattnieri e Castañeda dimensionam o rompimento da 

Barragem de rejeitos da Samarco S.A, em Mariana, em seu caráter social, ambiental, geológico e 

político, refletindo sobre como tais políticas de desenvolvimento desconsideram o lugar e as 

populações que o habitam, posicionando-os como passivos diante do consumo e da destruição 

“acelaracionista”: 

  
A contaminação do Rio Doce é a catástrofe Brasil. Chora-se em suas beiradas o luto por 

algo que já foi. O Rio Doce é “intruso” nessa dinâmica do plano de aceleração de 

crescimento, como numa fala de um general da ditadura militar, no livro de Pozzobon 

(2013, p.19): “tudo aquilo que estiver entre o Brasil e seus objetivos será eliminado”. 

Isso porque, embora seja vital para a vida dos humanos, o Rio Doce foi utilizado pela 

humanidade com olhos para suas necessidades econômicas. Com o crime-catástrofe 

ambiental, há uma guinada: o Rio Doce é o sujeito dessa história natural ditada pela 

humanidade ocidental tal como a conhecemos, em seu âmago aceleracionista[23], 

marcada pela destruição e pelo consumo. Como em muitas notícias relacionadas ao 

meio ambiente, na guerra de imagens, o Rio Doce não tem voz, é passivo na maioria 

delas. Sem ponto de vista, não é escutado. Abusamos de suas imagens; chocados, 

compartilhamos desesperadamente a impactante foto do rio atravessado pela lama 

tóxica da Samarco – Vale/BHP. 

 

http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/?p=5012#_edn23
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 Os problemas com os quais se pode se deparar no Pecém não posicionam seu ambiente 

ainda como algo que “já foi”, algo que morreu completamente, mas consistem em eventos que 

estão ainda começando a mostrar seus efeitos tanto para o ambiente em si quanto para as pessoas 

que o habitam, principalmente a partir da presença do carvão mineral, que a mim se mostrou 

presente primeiramente a partir de notícias pouco repercutidas, em dramáticas narrativas de 

poluição ambiental no distrito.   

  Passou-me a ser importante refletir então, como essa projeção industrial do Ceará na 

ordem do capital financeiro internacional, através do CIPP, com projetos de termelétrica e 

siderúrgica (dependentes do consumo de carvão), inseriu no ambiente e na experiência do lugar 

toneladas de carvão mineral em fluxo e transformação constante, entranhando-se no corpo das 

pessoas que vivem próximo aos lugares de estocagem e transporte. Em outras palavras, também 

me interessou, desde a arte, dimensionar aspectos do Pecém desde um ponto de vista social, 

ambiental e político.  

 

  

De acordo com o Museu de Paleontologia da Universidade da Califórnia (2011), o carvão 

se forma através do acúmulo de matéria vegetal, que é coberta por sedimentos e comprimida no 

tempo. As condições de baixo oxigênio resultam na concentração de carbono comprimido com 

Figura 29 – Termelétrica em São Gonçalo do Amarante 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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outros componentes de matéria vegetal como oxigênio, hidrogênio e água. O período do 

Carbonífero recebeu tal nome nos estudos geológicos devido às suas condições marcadas pela 

formação em grande quantidade de carvão em todo o mundo, quando pântanos inteiros foram 

sedimentados, comprimidos e transformados na matéria, cerca de 350-250 milhões de anos atrás.  

 Para Bjureby et. al (2008), todos os processos atuais de uso do carvão, da extração à 

combustão, são prejudiciais ao ambiente. Suas partículas, o dióxido sulfúrico (SO²) e o dióxido 

de nitrogênio (NO²) são produzidos em larga escala no seu processo de combustão, assim como 

o CO², gás que é o maior contribuinte para a mudança climática provocada pelo homem.   

Os custos ambientais do carvão são os danos resultantes da sua extração, 

processamento, transporte e combustão. Inclui-se aí a mudança climática, a poluição do 

ar e das águas, assim como a degradação do solo. Mesmo sobre um sistema completo de 

direitos de propriedade, livre comércio e sistemas legais eficientes, esses danos não são 

evitados. [...] A extração, processamento, transporte e combustão de carvão produz 

águas residuais, poluição aérea e resíduos sólidos que danificam os sistemas aquíferos 

assim como provocam doenças respiratórias em humanos. [...] Os danos ambientais da 

extração do carvão incluem poluição das águas, do ar e sonora, assim como impacto aos 

aquíferos, sistemas de água e a terra. Os resíduos em água do processamento do carvão 

causam poluição das águas e danificam ecossistemas. O espalhamento do pó do carvão, 

assim como outros problemas ambientais, ocorrem com o seu transporte. Danos da 

combustão do carvão incluem poluição do ar resultando do pó, NOx, enxofre (SOx), 

CO² e mercúrio. Esses poluentes causam doenças respiratórias e impactam seriamente 

na saúde pública. (YUSHI, HONG e FUQIANG, 2008, p. 6) 47 

Nesse sentido, houveram questionamentos sobre a construção da siderúrgica MPX, de 

capital da Vale e das coreanas Posco e Dongkuk, por parte do Ministério Público Federal no 

Ceará (MPF/CE) que, através dos procuradores da República Alessander Sales e Márcio Torres, 

entrou com uma Ação Civil Pública pedindo a paralisação das obras do empreendimento, 

alegando que, quando em funcionamento, poderia ocasionar danos aos ecossistemas da zona 

costeira. O carvão mineral que é usado como matriz energética da siderúrgica da MPX, assim 

como da termelétrica instalada na região do Pecém, foi o alvo dos questionamentos. Na época, o 

                                                           
47 The environmental costs of coal are the damages resulting from coal extraction, processing, transportation and combustion. 

These include climate change, air pollution and water pollution, as well as soil degradation. Even under complete property rights 

systems, free markets and efficient legal systems, these damages would not be avoided. […] The extraction, processing, 

transportation and combustion of coal produces wastewater, airborne pollution and solid residue resulting in damage to water 

systems as well as respiratory diseases in humans. […] Environmental damages in coal extraction include water, air and noise 

pollution, as well as impacts on aquifers, water systems and land. Wastewater from coal processing causes water pollution and 

damages ecosystems. The spread of coal dust, as well as other environmental problems, occurs with coal transportation. Damages 

from coal combustion include air pollution resulting from dust, NO X, sulphur oxides (SOX) , CO2 and mercury. These 

pollutants would cause respiratory disease and seriously impact public health 
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defensor público de São Gonçalo do Amarante, Thiago Tozzi, também alegava danos 

ambientais. 

O carvão mineral contém alto teor de Sílica, Ferro, Enxofre, Alumínio e, em baixas 

concentrações, praticamente todos os elementos da tabela periódica. Sua mineração, 

beneficiamento e combustão produzem uma variedade de resíduos, ricos em elementos, 

como Cádmio, Zinco, Cobre, Níquel, Arsênio, Chumbo, Mercúrio, Cromo, Selênio e 

compostos orgânicos de elevado potencial de toxicidade. [...] As características físico-

químicas desses resíduos implicam em impactos significativos em ecossistemas 

terrestres e aquáticos. Eles podem mudar a composição elementar da vegetação e 

penetrar na cadeia alimentar. A degradação do solo e da água pela drenagem ácida que 

se forma quando esses resíduos ricos em enxofre ficam expostos à ação do ar e das 

chuvas, pode continuar avançando por dezenas e até centenas de anos (ALCÂNTARA E 

AVELINO, 2013) 

  

 Conforme fui tendo contato com todas essas informações e relatos, através de matérias 

jornalísticas, sobre a presença do carvão mineral e seu contexto de contaminação no Pecém, 

organizei-me para retornar ao lugar que antes havia ido apenas adolescente, não mais com um 

olhar meramente turístico, mas com um olhar de pesquisador-artista e de cidadão.   

Surpreendeu-me, ao chegar ao lugar, a sua paisagem marcada pela presença maquínica da 

Esteira Transportadora de Minério cortando as dunas de areia, assim como a presença dos outros 

elementos que compõem o complexo industrial. 

 

 Minhas primeiras idas ao lugar enquanto pesquisador-artista estiveram direcionadas a um 

interesse, principalmente, por aprofundar a sensação que havia tido quando estive lá há mais de 

dez anos: o estranhamento diante da poluição e do cenário de convivência entre o industrial e o 

típico litoral cearense. Esse aprofundamento se deu através da observação da paisagem, da ação 

de circular por lugares do distrito e ir buscando sentir as presenças maquínicas que cortam suas 

dunas, vegetação e lagoas, assim como através do contato com o carvão mineral. A busca pela 

sensação de tais presenças e de tal ambiente esteve mediada, não continuamente, pelo uso de 

uma câmera DSLR, que a princípio foi utilizada para o registro fotográfico e apenas depois para 

registros videográficos.   

Figura 30 – Porto do Pecém 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Diante de tudo que havia lido sobre carvão mineral e sua presença, sentia a necessidade 

de o encontrar e coletar, ainda que não soubesse exatamente o que faria com ele a princípio. 

Percorri, assim, diferentes pontos do distrito industrial para ter uma experiência com o lugar e 

sua paisagem, bastante direcionado então à presença maquínica da Esteira Transportadora de 

Minério. A Esteira possui uma estrada de terra acompanhando seu percurso, que encontrava-se 

sem avisos de restrição ao acesso quando comecei a frequentar a região. Ao adentrar nessa 

estrada, produzi fotografias, observei o entorno, subi nas dunas, assim como coletei pedras de 

carvão que estavam misturadas com a areia. Acabei sendo surpreendido, depois e um tempo, pela 

presença de seguranças privados que me avisaram, respeitosa, ainda que tensamente, da 

impossibilidade de que eu permanecesse ali. 

 

Trouxe o carvão coletado para meu estúdio doméstico, imprimi algumas das fotos que 

havia tirado, projetei uma caixa de MDF, colando nela cinco das fotos retiradas e trabalhei com o 

carvão recolhido em partículas, fragmentando-o através de ferramentas como martelo e colando 

os fragmentos na caixa de MDF e nas superfícies fotográficas. Tais ações se deram de maneira 

um tanto quanto espontâneas, creio que impulsionadas pelo desejo de se estar processando a 

Figura 31 – Esteira Transportadora de Minério 

 

– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 



73 

 

  

experiência de relação com a paisagem e com a matéria de maneira criativa. Após montar tal 

caixa e a registrar, guardei-a sem saber o que fazer com ela e assim ela ficou por mais cerca de 6 

meses.  

Ainda tateando quais seriam minhas propostas, no campo das artes, para lidar com tal 

tema, senti-me imbuído a produzir uma imagem antropomorfizada do problema. Essa imagem 

foi realizada através da produção de uma figura de caráter relativamente fantasmagórico com 

uma máscara audiovisual esfumaçante e um vestível, ambos compostos com carvão mineral 

coletado.  

 

Por ora, cabe descrever melhor apenas o vestível, visto que esse se relaciona diretamente, 

em termos de referências artísticas, com a caixa de MDF, e que um aprofundamento específico 

na máscara se mostra relevante em um tópico próprio. O vestível, portanto, é composto por 8 

tiras de tecido em algodão cru com os fragmentos de carvão mineral colados à sua superfície. As 

tiras estão todas costuradas a um círculo de tecido que possibilita facilmente se desvestir e vestir, 

através da cabeça e sendo sustentadas pelos ombros.  

Figura 32 – Carvão Antropomorfizado 

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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 Foi nesse processo de relação com a paisagem e com a matéria do carvão mineral através 

da produção dessa caixa fotográfica contaminada pelo carvão coletado, assim como desse 

vestível, que comecei a sentir, como mencionei anteriormente no capítulo de metodologia, uma 

coceira. Como já dito, não apenas eu percebi minha pele ser provocada ao gesto de coçar, como 

também outras pessoas que comigo conviveram enquanto trabalhei diretamente com o carvão.  

Esses gestos de criação implicaram, nesse sentido da coceira, não só em um começo de 

pesquisa marcado pela experiência corporificada de relação com a matéria de pesquisa, diluindo 

fronteiras entre pensamento, ação e sensação, mas também por uma inquietação e curiosidade de 

informação sobre o lugar de origem dessa matéria que agora se encontrava dentro de minha casa, 

impregnada em imagens que produzi da paisagem com a qual me relacionei, assim como 

também singelamente na minha pele e deprimentemente e danosamente na pele das pessoas que 

vivem diariamente na região.  

Fui descobrindo, através de documentos da própria MPX  (2011), uma dimensão 

geográfica maior dos problemas relacionados ao processo da extração e transporte do carvão 

mineral que trouxe para casa, especificamente ao tomar conhecimento de que o estado de La 

Guajira, no caribe colombiano, era o ponto de embarque desse carvão. O estado, próxima a 

Sierra Nevada de Santa Marta, é marcada por uma forte tradição indígena e uma histórica 

presença de guerrilheiros, assim como também é atual palco de projeção e execução, de acordo 

com Becerra (2009), de uma série de megaprojetos de desenvolvimento industrial relacionados a 

interesses pelo desenvolvimento de infraestrutura viária, portuária, energética e de exploração de 

carvão.  

Estos proyectos implican en la práctica un ordenamiento territorial,  social, político y 

económico que se superpone a los ordenamientos  ancestrales generando cambios 

bruscos y negativos sobre todos los  espacios y ámbitos relacionados con el territorio, 

afectando de manera  directa y profunda la supervivencia de los pueblos indígenas.  Los 

mega-proyectos, además de tener serias repercusiones  ambientales, desconocen la 

existencia de sitios sagrados, los destruyen o  se construyen sobre ellos, afectando los 

procesos culturales y sociales de  los pueblos indígenas, atentando contra las 

posibilidades de permanencia  de su cultura y transmisión del conocimiento tradicional, 

y constituyendo, en suma, un modelo de violación de los derechos territoriales y de la  

autonomía, en franco desconocimiento de la relación ancestral que tienen  los grupos 

étnicos con sus territorios (Procuraduría, 2007, p. 67). (BECERRA, 2009) 
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A Colômbia é o único país da América-Latina a figurar entre os 10 maiores produtores de 

carvão do mundo, tendo produzido em 2014 88,5 milhões de toneladas48, boa parte dessa para 

exportação. Os efeitos sentidos pela população que toma contato com o carvão através da 

atmosfera contaminada lá são semelhantes aos daqui: coceiras, doenças de pele, problemas 

respiratórios, deslocamentos forçados. A intensidade dos problemas lá, todavia, é maior, e se 

expressa em campanhas como a atual #Devuelvanelrio, que demanda a devolução do Rio 

Rancheria ao seu curso natural, após esse ter sido desviado para passar na área de uma mina de 

produção de carvão (PALOMINO, 2016). 

Na semana que passei em La Guajira, tive a oportunidade de conhecer tal rio, assim como 

percorrer e produzir imagens de uma região afetada pela extração e transporte do carvão mineral. 

Conversando com pessoas das comunidades,  dimensionei como a vida de toda a região é 

marcada pela convivência e vizinhança com a infraestrutura do carvão mineral e que isso 

geralmente implica conflitos em torno da terra, da saúde e da própria narrativa do lugar.  

 

                                                           
48 EL TIEMPO, 2015 

Figura 33 – Mina de Cerrejón vista do quintal de uma Reserva 

Indígena

 
– Still de Vídeo feito para a performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Todas essas informações foram se tornando importantes para meu processo de pesquisa 

conforme encarava o carvão mineral que havia trazido para casa, assim como conforme passei a 

frequentar semanalmente o Pecém para me relacionar, primeiramente, com sua paisagem, antes 

de buscar me aprofundar em relações com pessoas que vivenciam cotidianamente tais problemas. 

Interessava-me lidar com a paisagem me questionando sobre as possibilidades de a performar, 

especificamente refletindo sobre o que ensejaria a performance dessa paisagem. Depois, foi 

surgindo a possibilidade e o interesse de se relacionar essa paisagem no Brasil com a paisagem 

da Colômbia, ambas conectadas pela mesma matéria, com a qual passei a produzir objetos de 

caráter relacionais.   

 Tal produção abriu um contato direto, a princípio não dimensionado nos termos que aqui 

serão desenvolvidos, com o trabalho de Hélio Oiticica, um artista que trabalhou com caixas e 

objetos repletos de matérias minerais, nos seus Bólides; com vestíveis, nos seus Parangolés; e 

com ambientes pensados para a experiência sensorial com a imagem em movimento, por vezes 

com múltiplas projeções, nas suas propostas de quase-cinemas. Sendo assim, o próximo tópico se 

dedicará a apresentar um dimensionamento recortado de seu trabalho e de como o 

aprofundamento sobre ele enriquece a concepção das práticas da presente pesquisa.   

 

3.2 Bólides, Parangolés e Quase-Cinemas de Hélio Oiticica: cinema expandido e arte 

ambiental.  

As ações do projeto Carvão Para Seus Olhos Tocarem, relatadas no tópico anterior, de 

produção de um vestível e de uma caixa fotográfica com o carvão mineral coletado no entorno da 

Esteira Transportadora do Pecém, encontram nos trabalhos de Oiticica com os Bólides e com os 

Parangolés uma rica linha de referência para se pensar a relação entre visualidade, tatilidade, 

performance e sensorialidade. Tais trabalhos dele compõem um projeto de arte que 

posteriormente também passou a contemplar a imagem em movimento em relação ao corpo, ao 

espaço e ao ambiente. 

Hélio Oiticica foi um artista brasileiro que buscou viver e fazer vivível sua arte, aliando 

essa vivência à uma produção de conhecimento através da aproximação entre o sensível e o 

pensamento, sendo um agente de diversos processos que foram se dando na arte brasileira no 

pós-guerra, em termos de teoria e produção artística.  
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Favaretto (1992, p. 49) divide sua produção em duas fases, com a intenção de “acentuar 

as transformações que produzem”. A fase visual estaria marcada por um “sentido de 

construção”49 dirigido para a busca da “estrutura-cor” no espaço e no tempo, sendo uma fase que 

se mantém circunscrita em um projeto moderno de arte, ainda que rompendo com seu espaço 

plástico.  

No final dos anos 1950, Oiticica, assim como outros artistas cariocas, vão buscar se 

distinguir dos artistas Concretistas de São Paulo, estreitando uma afinidade com a fenomenologia 

de Merleau-Ponty, ficando conhecido como o grupo dos Neoconcretistas, que guardava certas 

semelhanças com certo Minimalismo norte-americano (Dezeuze, 2004, p. 62).    

No fim dos anos cinquenta, Oiticica pertenceu ao grupo Neoconcreto no Rio de Janeiro, 

cujo manifesto de 1959 se referia aos escritos de Maurice Merleau-Ponty como uma 

alternativa ao tipo de modelo Pavloviano e mecanicista de percepção explorado pelos 

artistas Concretos de São Paulo. Desejando distinguir a si mesmos desses artistas 

Concretos, os Neoconcretistas almejaram enfatizar o encontro corporal e temporal do 

visualizador com o trabalho de arte [...] Em seu uso de simples volumes geométricos e 

seu foco na relação entre visualizador e o trabalho, os trabalhos Neoconcretos podem 

ser comparados com o de certos Minimalistas Americanos. De fato, um dos pontos mais 

contundentes de comparação entre o Neoconcretismo e o Minimalismo é a afinidade de 

ambos com a fenomenologia. 50 

O engajamento tátil no processo de descobertas dos trabalhos é uma característica que 

diferencia os trabalhos do neoconcretismo, de artistas como Hélio Oiticica e Lygia Clark, dos 

trabalhos de artistas minimalistas como Donald Judd, que, de acordo com Dezeuze, não estão 

pautados pelo engajamento tátil, mas por um vínculo duplo entre ansiedade e prazer. Sobre o 

processo de aproximação de Oiticica com a tatilidade, Pedrosa aponta:  

Em 1964, depois que conheceu a Escola Estação Primeira da Mangueira, onde se tornou 

passista, a própria vida de Oiticica mudou. Seu lado construtivo, rigoroso, apolíneo, 

deixou-se sucumbir à embriaguez dionisíaca, somando a ele “uma experiência do tato, 

do movimento, da fruição sensual dos materiais, em que o corpo inteiro, antes resumido 

                                                           
49 Esse sentido de construção está relacionado a concepção de arte como uma investigação autônoma e científica 

sobre suas propriedades abstratas, como superfície, linha e cor.  
50 In the late fifties Oiticica belonged to the Neoconcrete group in Rio de Janeiro, whose 1959 manifesto referred to Maurice 

Merleau-Ponty's writings as an alternative to the kind of Pavlovian, mechanicist model of perception explored by the 

Concrete artists in São Paulo.' Desiring to distinguish themselves from these Concrete artists, the Neoconcretists 

sought to emphasize the temporal, bodily encounter of the viewer with the artwork. […] In their use of simple 

geometric volumes and their focus on the relation between viewer and work, Neoconcrete works can be compared to 

works by certain American Minimalists. Indeed, one of the most striking points of comparison between 

Neoconcretism and Minimalism is both movements' affinity with phenomenology.51 in his Bólides 

Caixas(BoxBolides, or BoxFireballs), started in 1963, one is invited to open the hinged doors or drawers of painted 

boxes of varying sizes to discover related hues of yellow, red, pink, and orange, and alternating 

smooth and granular surfaces, as well as pigment and fabrics. 
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na aristocracia distante do visual, entra como fonte total da sensorialidade” (PEDROSA, 

1966). 

Os Bólides Caixas, nesse percurso, começaram a ser feitos em 1963, após o fim do 

movimento Neoconcretista, e são trabalhos em que, de acordo com Dezeuze, se “é convidado 

para abrir as articulações ou gavetas de caixas pintadas de tamanhos variados para se descobrir 

matizes de amarelo, vermelho, rosa, laranja, assim como superfícies granulares e alternantes, 

além de tecidos e fragmentos”51. Já os Parangolés são uma série de vestíveis produzidos entre 

1964 e 1968 com bandeiras, capas, panos feitos de juta e sacos plásticos, pintados ou com 

impressões, as vezes com textos em stencil ou com tinta, e que se propõem a serem vestidos 

pelos espectadores, transformando-os, conforme o próprio artista, em “participatores”.  

 Ambos esses trabalhos, como outros do artista após os anos 1960, ensejam uma 

experiência corporificada em atos não só visuais, mas também táteis, sendo continuamente 

alterados conforme a experiência de quem os toca e os percebe sensivelmente. Para isso, o artista 

desloca “coisas do mundo”, fragmentos da paisagem, de sua funcionalidade (como carvão, 

conchas, etc) e do seu ambiente de relações já conhecidas, levando-as para o espaço da arte, 

propondo que nesse espaço essas coisas sejam percebidas, tocadas e ambientadas diferentemente:  

                                                           
51 in his Bólides Caixas(BoxBolides, or BoxFireballs), started in 1963, one is invited to open the hinged doors or 

drawers of painted boxes of varying sizes to discover related hues of yellow, red, pink, and orange, and alternating 

smooth and granular surfaces, as well as pigment and fabrics. 

Figura 34 –  Hélio Oiticica B29 Bólide Caixa 16 1965 32 x 22,7 x 21,5 
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 está aí a chave do que será o que chamo de “arte ambiental”: o eternamente móvel, 

transformável, que se estrutura pelo ato do espectador e o estático, que é também 

transformável a seu modo, dependendo do ambiente em que esteja participando como 

estrutura.  (OITICICA, 1986) 

 

Dezeuze crê que há, nos bólides (assim como em trabalhos feitos com caixas por Donald 

Judd), um diálogo entre sujeito e objeto, que se encontra no coração da experiência 

fenomenológica conforme Merleau-Ponty.  

Ao configurar relações entre interior e exterior, entre volume e vazio, entre o objeto e o 

espaço em que ele foi diretamente colocado, o formato de caixa nesses trabalhos destaca 

algumas das características da percepção descrita na Fenomenologia da Percepção de 

Merleau-Ponty: sua mobilização de vários sentidos em vez de um olhar 

descorporificado, sua relação com o movimento e o privilegiamento da ‘‘experiência 

primordial’’ de se estar encontrando diretamente os objetos no mundo, com um senso de 

maravilhamento que prescinde as distinções científicas entre tempo, espaço, forma, 

estrutura e cor. 52 (DEZEUZE, 2004, p. 62) 

 De maneira diferente das caixas, mas seguindo um mesmo sentido, estão os Parangolés, 

que são estruturados pelo ato corporal em movimento de quem os veste, ensejando o que Oiticica 

chamou de “ciclo vestir-assistir”, uma proposição potente de associar duas ações que na vida não 

necessariamente estão separadas e que, portanto, na arte também não precisavam mais estar. Essa 

lição a arte brasileira, mediada por Hélio Oiticica, aprendeu do samba e da experiência sensual e 

                                                           
52 By setting up relations between inside and outside, between volume and void, and between the object and the space in which it 

has been directly placed, the box format in these works highlights some of the characteristics of perception described in Merleau-

Ponty's Phenomenology of Perception: its mobilization of several senses rather than a disembodied gaze, its relation to 

movement, and its privileging of the "primordial experience" of encountering objects in the world directly, with a sense of 

wonder that precedes scientific distinctions among time, space, form, structure, and color 

Figura 35 – Parangolés Fonte: Reprodução fotográfica Cláudio Oiticica / Site Itaú Cultural 
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sensorial do corpo do negro afro-brasileiro.  

 Para Dezeuze, o mais comentado e principal aspecto político dos Parangolés está na sua 

referência às favelas do Rio de Janeiro e na experiência corporificada desse ambiente, levada 

para o espaço de arte, para o escândalo da atmosfera burguesa na exposição Opinião 1965 no 

Museu de Arte Moderna do Rio.  

A descoberta de Oiticica da Mangueira também se deu na época em que o crítico de arte 

brasileiro Mário Pedrosa escreveu o artigo de 1966: ‘Arte ambiental, arte pós-moderna, 

Hélio Oiticica’. Nessa importante teorização, Pedrosa descreveu a nova fase ‘pós-

moderna’ na arte do século vinte como um movimento de distanciamento do 

‘‘subjetivismo individual hermético’’ da arte moderna, lidando exclusivamente com 

‘‘valores propriamente plásticos’’, e em direcionamento à  uma crescente proeminência 

do espaço social e de questões políticas. De acordo com Pedrosa, a virada ‘‘pós-

moderna’’ de Oiticica correspondeu precisamente ao momento em que o artista 

abandonou a ‘‘torre de marfim’’ e descobriu a Mangueira, uma ‘‘iniciação’’ que iria 

transformar para sempre sua concepção do papel da arte e dos artistas. 53 (DEZUEZE, 

2004, p. 60) 

  

Dezeuze conduz seu artigo sobre Oiticica, todavia, sobre um outro caminho de ênfase, 

explorando a natureza da relação entre as experimentações formais do artista com seus objetivos 

políticos, articulando como potência de seu trabalho aspectos aparentemente conflitantes de 

“anti-estética” com “pensamento estético”, afirmando que nos atritos dessa potência conflituosa 

estaria a significância do artista e sua obra na história da arte dos anos 1960. A autora parte da 

sua própria experiência corporificada dos Parangolés, como uma britânica branca de classe 

média andando na década de 2000 com um Parangolé por ruas bem diferentes das favelas 

cariocas de 1960, sendo fotografada por uma outra britânica que desconhecia Oiticica.  

Dessa experiência e reflexão pessoal, ela conclui que foi através da interrogação de 

elementos formais que Oiticica foi capaz de contribuir para uma forma de se repensar as 

materialidades não como postas em objetos mercantilizados pela arte, mas como performances, 

de maneira que o trabalho de Oiticica “emerge como uma rara exceção entre as práticas 

conceituais de desmaterialização do objeto de arte”, por não depender do corpo do artista e por 

serem insubstituíveis por qualquer documentação. Tomo licença para fazer uma citação mais 

                                                           
53 Oiticica's discovery of Mangueira was also singled out at the time in Brazilian critic MarioPedrosa's1966article,"Arte 

ambiental, arte pós-moderna, Hélio Oiticica."8 In this important theorization, Pedrosa described the new "post-modern" phase in 

twentieth-century art as a move away from "the hermetic individual subjectivism" (o subjetivismo individual hermetico) of 

modern art, dealing exclusively with "purely plastic values"(valores propriamente plasticos), and toward the increasing 

prominence of social and political concerns. According to Pedrosa, Oiticica's "post-modern" turn corresponded precisely to the 

moment when the artist abandoned the "I vory tower"(torre de marfim) and discovered Mangueira, an "initiation" that would 

forever transform his conception of the role of art and artists.9 
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longa, conforme essa formulação é desenvolvida de maneira bem interessante por Dezeuze 

(2004, p. 71): 

os contingentes e precários Parangolés podem ser concebidos como ferramentas 

conceituais que mobilizam a participação sensual para atingir objetivos contrastantes 

ainda que complementários. Por um lado, ao desafiar radicalmente as convenções de 

exibição do museu que desencorajaram tradicionalmente qualquer forma de participação 

tátil, os Parangolés existem em um espaço social em que os visualizadores se tornam 

conscientes da identidade como um termo ambivalente e em mudança, construído em 

um processo performativo de auto apresentação e pelo olhar dos outros, e explorando 

questões de autenticidade, atuação [playacting] e poder. Por outro lado, os Parangolés 

encorajam um ‘‘estado suprasensório’’ de absorção, beirando a intoxicação [headiness], 

que pode agir como um disparador efetivo da contestação, posto que celebra a liberdade 

e o prazer em face à  adversidade, ao conformismo e à  repressão. Para além de 

oposições entre táticas de guerrilha e prazer sensório, intimidade e ativismo político, os 

Parangolés de Oiticica abriram assim caminho para um tipo de pós-modernismo em que 

o estético e o anti-estético, em vez de serem mutuamente excludentes, estão costurados 

juntos como dois lados de um mesmo tecido girando.54 

 

  É após essas façanhas com sua produção da década de 1960 que Oiticica vai se aproximar 

do cinema e de experiências com imagem em movimento. Em 1971, quando estava em Nova 

York apoiado por uma bolsa Guggenheim, Oiticica frequentou um curso de cinema e durante a 

década de 1970 promoveu experiências ambientais cinematográficas, dialogando com questões 

da época relacionadas ao cinema expandido, a vídeo arte e ao que depois seria classificado como 

videoinstalação. Esses ambientes mantiveram esse caráter de desfetichização do objeto de arte, 

reunindo temas sociais com imagem em movimento, música, materialidades psicotrópicas e 

performances, sendo chamados pelo autor de quase-cinemas55.   

 É interessante destacar a relação, em Oiticica, entre um pensamento processual 

multimidiático e irreverente com uma noção de performance. Conforme Marzliak (2012),  

Hélio Oiticica experimentava o corpo do outro em performance, pois acreditava que se 

colocasse o próprio corpo em ação, levaria seu trabalho a um intimismo inapropriado, a 

uma ostentação egocêntrica. Lendo textos do livro Silence, de John Cage, Oiticica 

escreve: “música poema como algo utilizável como instrumento de um todo-

performance q se estende como PERFORMANCE in progress e não como meia dúzia 

de bluffs e demonstração de meio-talenta numa ‘casa de espetáculo’” (PHO 189/73). A 

performance então é experimentada pelo espectador, que se torna ator e criador, pois é 

                                                           
54 The contingent and precarious Parangoles can be conceived as conceptual tools that mobilize sensual participation in order to 

achieve contrasting yet complementary goals. On the one hand, by radically challenging conventions of museum display that 

have traditionally discouraged any form of tactile participation, the Parangoles exist in a social space in which viewers become 

aware of identity as a shifting, ambivalent term constructed in a performative process involving self presentation and the gaze of 

others, and exploring issues of authenticity, playacting, and power. On the other hand, the Parangoles encourage a "suprasensory 

state of absorption, bordering on headiness, which can act as an effective trigger for contestation because it celebrates freedom 

and pleasure in the face of adversity, conformism, and repression. Beyond oppositions between guerrilla tactics and sensory 

pleasure, intimacy and political activism, Oiticica's Parangoles thus opened the path for a kind of postmodernism in which the 

aesthetic and the anti-aesthetic, rather than being mutually exclusive, are sewn together like two sides of the same whirling fabric. 
55 Roma-Manhattan (1972), Neyrótika (1973), Cosmococa - programa in progress (1973) e Helena Inventa Ângela Maria (1975) 
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da sua relação com o espaço-tempo performático que se constrói a obra. Assim, mesmo 

em um espaço coletivo, onde inúmeras pessoas transitam, as possibilidades de criação 

são igualmente inúmeras, pois as experiências são individuais 

 O artista traz para o ambiente da imagem em movimento, através dos quase-cinemas, sua 

bagagem de experimentação com e sobre a multisensorialidade na arte, ou mais, do que coloca 

como “supra-sensorialidade”, pensando que a arte enseja uma participação promotora da 

singularidade da experiência através de múltiplos estímulos ambientais. Nos quases-cinemas de 

Oiticica pode-se andar e nadar, deitar, tocar e cheirar.  

 Seu trabalho poderia estar bem situado no apanhado de relações entre cinema expandido, 

performance e arte contido no livro Expanded Cinema: Art, Performance, Film; que aqui tomo 

como uma referência importante, porém a publicação se restringe, no geral, a trabalhos do Oeste 

e Centro europeu, assim como da América do Norte.   

Uma variedade de abordagens sobre como se pode compreender o que é cinema 

expandido são apresentadas no livro e Oiticica poderia ser posicionado como um artista de 

práticas significativas relacionadas a abordagem apresentada sobre o termo. Cinema Expandido 

não seria o nome para um tipo particular de filmmaking, conforme Renan (1967, apud. 

SUTTON, 2015), mas o nome de um ‘‘espírito de investigação’’ que leva para muitas direções, e 

que, conforme White (2011, p. 24), tem um caráter experimental, tem base em eventos e é 

geralmente coletivo em termos de abordagem, compondo-se de uma variedade de práticas 

incapazes de constituirem um movimento coerente. Existem, para o autor, “arguably different 

expanded cinemas responding in different ways to the question of ‘cinema’, itself a concept that 

has expanded in fields of media culture more broadly”. (WHITE, 2011, p. 24) 

Muitas das atividades dos anos 1970 relacionadas ao que pode ser compreendido como 

cinema expandido foram esquecidas ou suprimidas durante anos, assim como uma variedade de 

práticas pré-guerra relacionadas, tendo apenas recentemente tais práticas sido redescobertas por 

curadores e audiências. A publicação mencionada, com uma variedade de artigos instigantes 

sobre o tema, lança atenção então à relação entre o que hoje em dia se pode compreender como 

“cinema expandido clássico” e uma onda que emergiu recentemente de arte performativa com 

múltiplos ecrãs/projeções.  

Nessa perspectiva, também é trazido pela artista Valie Export (2011) uma definição 

abrangente para o termo cinema expandido, a partir de Birgit Hein, pensando-o não como um 

conceito estilístico, mas como um 
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general indicator for all Works that go beyond the individual film projection’. It means 

multiple projections, mixed media, film projects, and action films, including the utopia 

of ‘‘pill’’ films and cloud films. ‘‘expanded cinema’’ also refers to any attempt that 

activate, in addition to sight and hearing, the senses of smell, taste and touch. Nicolas 

Beaudin spoke in 1921 of a poly-level poetry which transmits the poetic synchronism of 

thoughts and sensations as a kind of film with images, smells, and sounds. In the mid-

1920s, Moholy-Nagy had suggested rippling screens in the form of landscape of hills 

and valleys, movable projectors, and apparatuses that made it possible ‘to protect 

illuminated visions into the air, to simultaneously create light sculptures on fog or 

clouds of gas or on giant screens’.  

 

Cabe mencionar também Welsby (2011, p. 276) que, posiciona o “cinema expandido” 

como “part of a paradigm shift away from the enlightenment project with its vision of a 

deterministic universe and its mandate of control and domination of nature”. Chegar a essas 

conceituações de cinema expandido nesse tópico a partir de um percurso que se inicia com Hélio 

Oiticica, seu projeto ambiental com os Bólides, Parangolés e Quase-cinemas e vislumbrar a 

possibilidade de se pensar práticas de cinema expandido como relacionadas a um 

questionamento sobre um projeto secular de domínio sobre a natureza é estabelecer um percurso 

de referências que me parecem bastante potenciais para a abordagem do projeto Carvão Para 

Seus Olhos Tocarem.  

Conforme fui me aprofundando tanto no trabalho de Oiticica aqui referenciado quanto 

nas abordagens recentes que aproximam as práticas com múltiplos ecrãs e projeções de práticas 

“clássicas” de cinema expandido que envolviam performance, tornou-se mais fácil decidir quais 

usos e proposições daria para o vestível e a caixa fotográfica feitos com carvão mineral coletado 

no Pecém. Senti-me, também, mais fundamentado ao estar misturando tais elementos com 

performance e proposições com imagens em movimento dispostas em múltiplos ecrãs.  

A contextualização em torno do carvão mineral coletado no Pecém e utilizado para a 

elaboração desses elementos, todavia, parece-me apontar especificidades e diferenciações que se 

colocam importantes de serem refletidas. Para pensar isso, será significativo trazer algumas 

questões que relacionam arte, meio-ambiente e ecologia na contemporaneidade. Diante mão, 

cabe destacar que pensar em ambiente atualmente é um gesto que dificilmente deve ignorar a 

crise ecológica que vivemos, a experiência corporificada dessa crise e o seu caráter enfermo e 

traumático.  

Conforme a materialidade do carvão mineral é enquadrada em seu contexto de poluição 

ambiental, é realçada a partir dos seus efeitos danosos na saúde de pessoas que com ele 

convivem, e, a partir desse enquadramento e realce, é deslocada para o espaço de arte, seu peso 
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não possibilita atribuir ao “vestível” um caráter alegre festivo e relacionado à dança, como no 

caso dos Parangolés. Quando as “coisas do mundo”, os fragmentos da paisagem que o artista 

desloca, são advindos de um contexto de poluição e degradação ambiental para serem 

percebidos, tocados e ambientados diferentemente, pode-se pensar na possibilidade de que o 

contexto ambiental da contemporaneidade marque ou demande uma virada mais ecológica para 

se pensar arte ambiental.  

 

 

Fonte: Denis Casima. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 36 - Registros da Performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem no Convergência – Mostra de Performance 

do Sesc – Tocantins 
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Figura 37 - Registros da Performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem no Convergência – Mostra de Performance do Sesc - 

Tocantins 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 38 - Registros da Performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem no Convergência – Mostra de Performance do Sesc 

Tocantins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Helen Lopes 
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Figura 39 - Registros da Performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem no Convergência – Mostra de Performance do Sesc 

Tocantins 

Fonte: Denis Casima. 
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3.3 Arte, ambiente e ecologia 

O apontamento de que o presente projeto se aproxima de uma orientação ecológica de 

uma arte ambiental não quer dizer, todavia, que a compreensão de ambiente proporcionada pelos 

trabalhos de Oiticica, por exemplo, não consigam dar conta do que se coloca hoje. Muito pelo 

contrário, ao lermos, logo após o tópico sobre o artista, a definição de ambiente fornecida por 

Hjorth et. al (2016, p. 25) podemos pensar quão apropriadas e precursoras foram as 

experimentações do artista nas décadas de 1960 e 1970: 

O ambiente, portanto, é uma ecologia da qual somos parte de e temos um mútuo 

relacionamento com. Muda conforme mudamos, e ambos damos forma e somos 

formados a e por ele. Tal compreensão processual, não representacional do ambiente 

está mais conectada com uma compreensão distinta de agência humana, da resiliência e 

a relacionabilidade das coisas do que com um foco nas categorias representacionais que 

destacamos anteriormente. Nos convida a tratar tanto a agência humana e as 

intervenções no mundo como emergindo de um mundo processual na qual elas são 

parte, em vez de ser planejada ou preconcebida para afetar ao mundo do qual são 

separadas.56 (trad. livre) 

 

 

As autoras, dentre elas a já citada pela metodologia da etnografia sensorial Sarah Pink, ao 

abordarem as relações entre arte e ecologia, fornecem, portanto, uma compreensão de ambiente 

que não nos permite esquecermos que tal termo se refere ao mundo que habitamos e não a um 

mundo que olhamos a distância; um mundo no qual somos parte, e é através da prática de o estar 

habitando que nos percebemos parte dele. Através de ações que fazem o corpo se perceber em 

relação ao ambiente, ao espaço da arte não mais representado bidimensionalmente, mas 

constituído no processo de relação com os corpos em percepção em um tempo presentificado a 

cada instante, Hélio Oiticica, assim como Lygia Clark, Lygia Pape, e outros artistas brasileiros 

que exploraram a sensorialidade, ensejaram práticas de relação ambiental que respondem a 

dimensão necessária desse termo.  

O que marcaria uma “virada ecológica” não estaria, então, em uma mudança significativa 

na proposição de ambiente dada pela arte ambiental, mas na dimensão que a crise ecológica se 

coloca para a experiência de existência ambiental no planeta e no processamento dessa dimensão 

pela arte, assim como a experiência perceptiva desse contexto.  
                                                           
56 The environment, therefore, is an ecology that we are part of and have a mutual relationship with. It changes as 

we change, and we both shape and are shaped by it. Such a processual, nonrepresentational understanding of 

environment is connected to a different understanding of human agency, resilience and the relationality of things 

(Pink and Lewis, 2014) than the focus on representational categories that we outlined earlier. It invites us to treat 

both human agency (see Ingold 2013) and interventions in the world as emerging from a processual world that they 

are part of, rather than being planned out or preconceived to affect a world that is separate from them.  



89 

 

  

Wallace-Crabble (2015) compartilha as opiniões de Flannery, que argumenta a 

importância de se colocar a mudança climática no centro do debate cultural, e de Knebusch 

(2008), em artigo sobre a relação entre arte e percepção das mudanças climáticas, apontando a 

necessidade de abordagens transdisciplinárias para se lidar melhor com a complexidade da 

realidade atual.  

Ele nota que o fenômeno de se estar interpretando a mudança climática está começando 

a ser de interesse para a cena da arte contemporânea: ‘a mudança climática tem sido 

usada recentemente como um conceito por vários programadores culturais e diretores 

artísticos’(Knebusch 2008). Essa alegação é apoiada pela proliferação de exposições 

recentes sobre temas ambientais, tais como, internacionalmente: The Ship: The Art of 

Climate Change (curator Bergit Arends with Cape Farewell, Natural History Museum 

London, 2006); Manifesta 9: The Deep of the Modern (curator Cuauhtémoc Medina, 

Genk, Belgium, 2012); and in Australia, HEAT: Art & Climate Change (curator Linda 

Williams RMIT Gallery, Melbourne, 2008); In the Balance: Art for a Changing World 

(curator Rachel Kent, MCA, Sydney, 2010); What Lies Beneath (curator Amanda 

Rowell, Goulburn Regional Gallery, 2013) and Dark Heart (curator Nick Mitzevich, 

Adelaide Biennale, 2014) (WALLACE-CRABBLE, 2015, p. 125, trad. livre)57 

O projeto Carvão Para Seus Olhos Tocarem, nesse contexto, participou, através de uma 

vídeo arte, do Now&After International VideoArt Festival, que em 2016 tinha o tema “Ecologia 

Sem Fronteiras” e que ocorreu no State Darwin Museum, o primeiro museu de história natural 

com um enquadramento darwinista, inaugurado em 1907. O texto curatorial do festival assim 

contextualiza os trabalhos e a presença deles em um museu de história natural: 

Falando sobre a ecologia em um sentido amplo, nós geralmente temos em mente um 

componente ético. Os participantes do festival – artistas de dezoito países – apresentam 

seus trabalhos de vídeo dedicados a tópicos tais como a interação entre organismos e o 

ambiente; a manutenção do equilíbrio ecológico e catástrofes ambientais; a ecologia dos 

relacionamentos entre as pessoas e entre humanos e animais; ecologia social e cultura; 

alienação da natureza e mistura com essa; poluição ambiental e a preservação de 

patrimônios naturais. Esses trabalhos são poéticos e filosóficos, exploratórios e 

empíricos. Eles predizem o futuro, vagam profundamente pelo presente e dialogam com 

o passado. [...] O local de exibição do festival, o StateDarwin Museum, é um dos 

maiores museus de história natural da Europa. Os artistas complementam sua extensa 

coleção científica com seus estudos. (Now&After  Catalogue, trad. livre)58 

                                                           
57 He notes that the phenomenon of interpreting climate change is starting to interest the contemporary art scene: “Climate 

change has been used recently as a concept by various cultural programmers and artistic directors” (Knebusch 2008). This claim 

is supported by the proliferation of recent exhibitions on environmental themes, such as, internationally: The Ship: The Art of 

Climate Change (curator Bergit Arends with Cape Farewell, Natural History Museum London, 2006); Manifesta 9: The Deep of 

the Modern (curator Cuauhtémoc Medina, Genk, Belgium, 2012); and in Australia, HEAT: Art & Climate Change (curator Linda 

Williams RMIT Gallery, Melbourne, 2008); In the Balance: Art for a Changing World (curator Rachel Kent, MCA, Sydney, 

2010); What Lies Beneath (curator Amanda Rowell, Goulburn Regional Gallery, 2013) and Dark Heart (curator Nick Mitzevich, 
Adelaide Biennale, 2014) (Hjorth et. Al, 2016, ) 

58 Speaking about the ecology in a broad sense, we often have in mind the ethical component.  Festival participants — artists 

from eighteen countries — present their video works dedicated to such topics as interaction between  organisms and the 

environment; the  maintenance of the ecological  balance and environmental  catastrophes; the ecology of  relationships among 

people and  between humans and animals; social and cultural ecology;  alienation from nature and merging with it; environment 

pollution and  natural heritage preservation.  These works are poetic and  philosophical, exploratory and  empirical. They predict 
the future, dwelve deeply into the present and peer into the past. […] Now&After’16 venue, the StateDarwin Museum, is one of 
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A relação desse contexto ambiental e artístico com teorias ecocríticas de pesquisa 

acadêmica baseada na prática, assim como com formas culturais específicas de ecocrítica que se 

desenvolveram desafiando os modelos normativos de natureza e os problemas ambientais que os 

acompanham são apontadas por Hjorth et. al (2016): as perspectivas ecocríticas colocaram, para 

as autoras, desafios persuasivos às alegações dominantes de representação da natureza, tanto 

através da escrita quanto através da materialidade das práticas artísticas.  

 Nesse viés, Andrew Brown, ao escrever sobre a relação entre arte e ecologia, sugere que 

as questões ambientais se tornaram “parte do mainstream artístico” (Hjorth et. al, p. 51), marcado 

por exposições internacionais, conferências e festivais com temas ecológicos, de maneira que 

“artists of all kinds are being commisioned in ever greater numbers to explore humankind’s 

impact on the planet” (BROWN 2014, 5). Para o autor, a arte que busca responder a questões do 

ambiente saiu da periferia e está posicionada no centro do debate que envolve a arte e a 

sociedade. Os artistas, nesse contexto, buscam por caminhos alternativos para imaginar e se 

engajar com o ambiente, ecoando uma tradição ecocrítica de pesquisa que tende a lançar foco 

sobre questões que são geradas em níveis locais, regionais e globais associadas ao 

desenvolvimento industrial, intensificação urbana, e as questões concomitantes de poluição, 

contaminação e mudança climática. (Hjorth et. al, 2016, p. 129).  

As autoras apontam para trabalhos de arte que posicionam a questão ambiental no centro 

de suas questões, ao incorporar os próprios artefatos que provocam os processos de degradação 

ambiental, bem próximo ao que se buscou com o projeto Carvão Para Seus Olhos Tocarem ao 

posicionar o carvão na centralidade de seus elementos. Também mencionam projetos como Real 

Times, do grupo Chim↑Pom, envolvendo performance e vídeo arte realizadas a partir de uma 

visita em grupo logo após que ocorrido o acidente na planta nuclear Daiichi em Fukushima59, 

consistindo o projeto em uma série de performances deliberadamente realizadas e documentadas, 

sobre o engajamento com o ambiente físico do grupo na planta nuclear e seu entorno, em um 

momento em que toda a mídia estava filmando de quilômetros de distância e retocando as 

imagens na pós-produção para fazer parecer com que elas haviam sido filmadas de dentro da 

                                                                                                                                                                                           
the largest natural science museums in 

Europe. The artists complement its extensive scientific collections with their studies.59 Acidente ocorrido no Japão em 11 de 

março de 2011, após um terremoto de magnitude 8,9 na costa noroeste do Japão provocar um tsunami que afetou seriamente a 

central nuclear de Fukushima Dahiichi no nordeste do país. 
59 Acidente ocorrido no Japão em 11 de março de 2011, após um terremoto de magnitude 8,9 na costa noroeste do Japão provocar 

um tsunami que afetou seriamente a central nuclear de Fukushima Dahiichi no nordeste do país. 
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planta (Hjorth et. al, 2016, p. 102). Para as autoras, o trabalho se engaja com ideias em torno dos 

discursos públicos e o papel do Estado e das agências de notícia em fornecer acesso aos efeitos 

do terremoto e do tsunami.  O trabalho se deu, conforme as autoras, em um momento em que o 

governo japonês, com o apoio da grande mídia, trabalhava sobre uma retórica de afirmação de 

níveis “seguros” de radiação, ao mesmo tempo que reconsiderou o papel social, político e 

ambiental da arte. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O já mencionado trabalho de Chen Qiulin também é destacado pelas autoras, posto que 

trata da perca das formas tradicionais de vida local em cidades destruídas para a construção de 

represas, em diálogo significativo com o presente trabalho por envolverem questões ambientais 

com deslocamento e uso de múltiplas projeções audiovisuais. Vemos aí um foco nas questões 

que envolvem ambiente e política de mobilidade, questões de lugar e deslocamento, como já 

citadas no capítulo de metodologia.  

Movimento não é, portanto, o modo que nós simplesmente vamos de um lugar para 

outro lugar; é também, fundamentalmente, como aprendemos sobre e nos engajamos 

com o nosso ambiente, incluindo os ecrãs e mídias digitais e formas de arte das quais 

somos parte. (HJORTH et. al, 2016, P. 33, trad. livre)60 

                                                           
60 Movement is therefore not simply the way we get from place to place; it is also fundamental to how we learn about and engage 

with our environment, including the digital and screen media and art forms that are part of it. 

Figura 40 - Chim↑Pom, 'REAL TIMES' (2011) Video (c) 2011 Chim↑Pom. Courtesy of Mujin-to 

Production, Tokyo 
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Destaca-se, no estudo das autoras, como as vidas locais e os lugares podem ser 

violentamente destruídos por políticas de estado semelhantes a promovida pela lógica do 

Programa de Aceleração do Crescimento e do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Ceará, 

através de um comprometimento com um modelo de crescimento econômico atado ao capital 

internacional e  indústrias relacionadas à altas emissões de carbono (como as siderúrgicas, 

termelétricas e refinarias do Porto do Pecém). Os trabalhos de arte e as práticas de artistas com 

mídias móveis e telas (screen media) na região do Pacífico asiático são o principal interesse de 

Hjorth et. al (2016), com elas apontando as questões de mudança climática e meio-ambiente, que 

ao serem reposicionadas por artistas ou ativistas, fazem visível novas formas de resistência que 

contestam aspectos da cultura de consumo entre as bordas nacionais e transnacionais.   

 A ênfase e importância dada por elas em torno das práticas relacionadas as screen media 

fez com que me desse conta da própria presença de uma screen media, reapropriada em sua 

funcionalidade para um outro dispositivo no projeto Carvão Para Seus Olhos Tocarem. A 

audiovisualidade da máscara esfumaçante de carvão mineral é possível pela incorporação de um 

smartphone em sua estrutura e no próximo tópico irei discorrer um pouco entre as referências 

que ajudaram a pensar a performatividade e concepção dessa máscara desde uma perspectiva 

ecológica. 

  

3.4 Ecologia, máscara e o gesto de se virar uma máscara ao contrário: regimes performativos da 

imagem.  

 A escolha de criar uma máscara audiovisual esfumaçante com o 

carvão mineral coletado no Pecém não se deu logo de início no projeto, 

e foi maturando conforme fui me relacionando com esse aspecto 

material da pesquisa que havia trazido para dentro de casa. Não é a 

primeira vez, todavia, que realizo um trabalho com máscaras 

audiovisuais, tendo feito uma série de performances multimídia 

intitulada Futuro Mendigado, em que usei uma máscara de papel 

reciclado com fios eletroluminescentes e um dispositivo móvel como 
Figura 41 - Performance Futuro 

Mendigado; Fonte: Arquivo 

Pessoal. 
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tela que dialogava com uma projeção em loop, com mash-ups61 de conteúdos apropriados e 

ações físicas com objetos variados e relacionados ao tema de cada mash-up. 

 Ao tomar a decisão de trabalhar novamente com máscara audiovisual, havia, então, um 

desejo de não me sentir em uma repetição estéril tanto na forma quanto na performatividade que 

atribuiria a tal objeto. Nesse sentido, escolher utilizar o carvão mineral coletado como superfície 

para a máscara, assim como me inspirar na paisagem industrial do Pecém para pensar a sua 

forma, foram estratégias que fizeram com que sentisse, ao decidir novamente por performar com 

máscaras, que estava trazendo novas questões para desdobrar meu processo e interesse de relação 

entre vídeo e máscara.62  

 O desenho da máscara tomou como inspiração as chaminés da termelétrica que consome 

parte do carvão que chega no Pecém. Daí também veio a conspiração da possibilidade de que 

dessa máscara saísse fumaça, reproduzindo de alguma maneira a sensação de se olhar para a 

paisagem industrial do distrito cearense, e o fazer mediado pela própria materialidade do carvão 

que deveria ter sido queimado e circulado na atmosfera do lugar, mas que por uma série de 

processos de degradação ambiental e de arte acabou por vir parar em uma máscara, na frente do 

meu rosto e na mão e rosto de pessoas que vieram a ter contato com ele através dessa máscara.  

 

Figura 42 - Máscara de Carvão - Performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem no Convergência – Mostra de Performance do 

Sesc - Tocantins 

 

 

 

                                                           
61 Montagens de conteúdo audiovisual apropriados e reconfigurados em seu modo de exibição, significação e experiência.  
62 Sendo relevante mencionar a importância da influência de Otávio Donasci  
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Não obstante a presença da materialidade do carvão no objeto e a representação da 

paisagem industrial na sua forma, há também a apresentação de imagens em movimento, através 

de um dispositivo móvel embutido no verso da máscara. São imagens da paisagem e da presença 

da antropomorfização do carvão nessa paisagem por meio do meu corpo, assim como 

flickerings63 do carvão em relação com a água.   

 Para pensar teoricamente a máscara de uma maneira que seja aberta a possibilidades de performatividade para tais 

objetos na contemporaneidade, sem estarem circunscritos dentro apenas de práticas tribais ou carnavalescas, ainda que pensados 

sobre o potencial da filosofia da ancestralidade, certos fragmentos do texto sobre máscaras de Eduardo Oliveira, me parecem 

bastante próprios e/ou apropriáveis para o enquadramento do presente trabalho e para uma conversa com o que Flusser aponta 

sobre o gesto de se esculpir uma máscara, de se virar uma máscara ao contrário e a relação de tal gesto com ecologia.  

Oliveira associa cultura e máscara ao afirmar que a cultura é uma máscara, e a máscara 

seria “a face do mistério que encobre o contexto. A névoa misteriosa que encobre o texto.  Ela é 

a roupagem do mistério e o anúncio do paradoxo” (OLIVEIRA, 2007, p. 222). O autor vai 

desenvolver sua concepção sobre a máscara relacionando vida e arte, transcendência com o fazer 

lugar, ou no termo que usa, com o territorializar. Para Oliveira (2007, p. 222), a máscara 

“territorializa porque é a dramatização de uma identidade, a configuração de um Rosto, a 

epifania de uma situação (histórica, cultural, econômica, etc). Ela é já e ainda mais”, operando 

sempre um ritual de inversão entre fantasia e realidade, verdade e ilusão.  

A máscara, imagem-enigma, é bem mais que uma representação do mundo. Ela é já 

expressão de um outro modo de ser, porque vive no limiar entre o inanimado e o 

animado, entre o tempo mítico e o tempo profano, entre a vivência e a recordação. 

(OLIVEIRA, 2007, p. 223) 

A partir de Oliveira (2007), pode-se pensar a máscara como um lugar e como um fazer 

lugar, “um portal de acesso à multiplicidade do mundo” (p. 222), “um território de passagem 

entre o passado e o futuro, entre o passado e o presente, entre o agora e o distante, entre o dado e 

o escondido” (p. 222). Interessante é, nesse sentido, tanto essa multiplicidade que o autor coloca, 

quanto essa característica de mobilidade no tempo que ela incorpora.  

Flusser (2014), por vez, ressalta que as máscaras possuem um valor estético conforme 

dependem de estilos, mas coloca que a máscara se estende para áreas que não são estéticas, com 

a finalidade de mudar o mundo e a sociedade, apresentando algo como uma distorção de uma 

vida artística pura, uma distorção em direção ao mágico. Para ele, o “esculpir de uma máscara” é 

                                                           
63 Sherwin et. Al (2014) associam a técnica do piscar ou cintilar (flickering em inglês) da imagem a um senso de deslocamento 

através da mistura entre tecnologia e fisiologia, de acordo com pesquisa neurológica do fisiologista W. Grey Walter, que apontou 

como efeitos estroboscópicos podem estimular uma desordem elétrica no cérebro, afetando a regulação motora e sensória.  
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um gesto mágico, posto que engendra uma mudança no mundo, compreendendo-se a “mágica” 

como “a extensão do gesto artístico para áreas que não são artísticas” (FLUSSER, 2014, P. 

131).64  

 

Ao tratar sobre o tema da máscara, todavia, Flusser vai dar uma ênfase maior ao gesto de 

se virar uma máscara ao contrário, apontando como tal gesto de se tirar uma máscara e olhar para 

ela a partir de fora traz embutido uma pós-historicidade, que é um tema central no seu 

pensamento.  Esse gesto desloca os aspectos políticos, culturais e estéticos da máscara ao 

enfatizar o que Flusser define como sendo seus aspectos estéticos negativos, a exposição de uma 

fraude, em uma “dialética negativa” que possibilita que se ganhe novos insights éticos e políticos 

que excedem a ética e a política:  

                                                           
64 ”the extension of the artistic gesture into areas that are not artistic” 

Figura 43 - Performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem no Convergência – Mostra de Performance do Sesc Tocantins. Foto: 

Denis Casima 
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ao baixar a máscara, eu encontro a mim mesmo para além do bem e do mal. O gesto é 

fundamentalmente um movimento para além do teatro, do palco, do ato, do enredo, e é 

um dos poucos gestos no qual uma forma de ser não teatral e pós-histórica encontra 

expressão. (FLUSSER, 2014, P. 94, trad. livre)65 

 Esses trechos do texto de Flusser me chamaram bastante atenção conforme os li e optei 

por incorporar tal gesto na performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem. Após entrar no 

espaço performativo mascarado e com o vestível, circular a caixa fotográfica com carvão em seu 

interior, realizar algumas ações corporais associadas a sensação de tremor no entorno da Esteira, 

pegar o carvão que está no interior da caixa e sujar todo o espaço da performance, retiro a 

máscara, desparafuso-a da estrutura que a suporta, viro-a ao contrário e a levo para entregar à 

alguém que esteja no espaço da performance, para que assim o objeto circule nas mãos das 

pessoas enquanto limpo e insinuo um convite a limpeza da sujeira que fiz. 

Flusser aponta que, através desse gesto (pensado por ele não tão literalmente quanto feito 

aqui), ocorre uma transformação ontológica da máscara para um objeto manipulado, um 

deslocamento da sua posição de estar frente ao rosto para a posição de se estar nas mãos, de uma 

mudança da fronteira entre o eu e os outros para algo que é ultrapassado e acabado pelo eu, 

transformado em passado e de futuro esvaziado.  

É claro, isso não significa que, ao se fazer esse gesto, nós paramos de vestir máscaras e 

atuar em papéis. Todas as regras dramáticas da economia, sociologia e da política 

permanecem válidas no palco. Mas elas são válidas de uma forma diferente, 

nomeadamente, como regras de um jogo e não mais como leis. [...] Por exemplo, a 

questão da assim chamada identificação muda, assim como a questão do corpo e da 

alma, da ideia e da matéria. ‘o que eu sou debaixo de todas as máscaras?’ [...] ao invés 

disso, parece que o que antes era chamado o ‘Eu’ é agora um penduricalho ideológico 

para se pendurar máscaras pelos seus lados interiores. A dialética negativa entre o lado 

interior e exterior da máscara se tornou a identificação real do problema. Isso significa, 

por vez, que por mais que nós continuemos a vestir máscaras e atuar em papéis, por 

mais que a história e as estórias sejam jogadas, a forma histórica de se estar no mundo 

chega a um fim. Nós vamos adiante sofrendo pela história e agindo nela, mas nós não 

podemos mais nos engajar nela como um dia o fizemos, porque nós podemos inverter 

todos os seus papéis: nós podemos jogar com ela. Com o gesto de se virar uma máscara 

ao contrário, a história perde todo o sentido, mas a vida não o perde necessariamente. 

Ao contrário, jogar com a história pode se tornar uma forma de a dar significado. 66 

(FLUSSER, 2014, P. 96-97) 

                                                           
65 So in turning the mask over, I am able to gain political and ethical insights, but in a sense that exceeds ethics and politics: in 

turning the mask over, I find myself beyond good and evil. The gesture is fundamentally a move beyond theater, past the stage, 

the act, the plot, and it is one of the very few gestures in which the untheatrical, posthistorical form of being finds expression. 
66 Of course, that does not mean that, in making this gesture, we have stopped wearing masks or playing roles. All the dramatic 

rules of the economy, sociology, and politics remain valid onstage. But they are valid in a different way, namely, as rules of a 

game, and no longer as laws. The masks we wear over and under masks no longer fit as they did before: as masks that can be 

turned around. For example, the question of so-called identification changes, as does the question of body and soul, idea and 

material. “What am I under all the masks?” that is, the so-called onion question, is no longer at issue. Rather, it appears that what 
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Através desse gesto, Flusser realça dois aspectos importantes de seu pensamento exposto 

em uma variedade de textos: a pós-história e o jogo ou a jogabilidade. A pós-história é pensada 

pelo autor como um nível sem dimensões da história, marcado pela decadência da linearidade, 

pela imagem e não mais pela predominância do texto. Com a fonte da história seca, encontra-se a 

liberdade para agir e fazer o mundo como se queira, com as ações não mais direcionadas à 

ilusão. Ele incorpora, nesse sentido, a máscara em seu potencial de jogabilidade com a vida, 

potencializado conforme se reconhece que ela pode ser retirada, invertida e assim provocar uma 

transcendência como estratégia, enfatizando a relacionabilidade das coisas como pós-história: 

ecologia. Curiosamente Flusser  (2014, P. 98) vai estabelecer, em seu livro sobre os gestos, uma 

relação direta entre o gesto de se virar uma máscara ao contrário e ecologia: 

A tese que eu quero avançar aqui é a de que o ponto de vista dos ecologistas é o mesmo 

daquele vira uma máscara ao contrário: um ponto de vista fora da história.67  

 

Nesse sentido, Flusser relaciona a máscara virada ao contrário com o gesto de se plantar, 

para contextualizar o movimento ecológico como um movimento pós-histórico, que se coloca no 

campo político para o confundir e para o quebrar, ao inverter a direção da história e assim evitar 

que “os humanos se sufoquem em seus próprios excrementos” (2014, p. 102). O gesto de se 

plantar permitiu aos humanos viverem um mundo artificial desde o neolítico, isso é, permanecer 

em uma artificialidade forçada pelas próprias leis de se estar na natureza. Ele existe dentro e 

contra a natureza, e para existir, transforma arte em natureza. Para Flusser, o homem inverteu o 

mundo, ‘‘tão confusos os conceitos ontológicos se tornaram como um resultado disso’’, que nós 

não conseguimos mais distinguir o que é dado e o que é feito, natureza de arte. A agricultura 

ensejaria, para o autor, a vigilância gananciosa e invejosa, pensando etimologicamente a origem 

do substantivo cultura do verbo latino colere, que significa também cuidar, esperar com atenção, 

antecipar com proteção.  

                                                                                                                                                                                           
was once called the “I” is now that ideological hook for hanging masks by their inner sides. The negative dialectic between the 

inner and outer sides of the mask has become the real identification problem. This means, in turn, that although we will continue 

to wear masks and play roles, although history and stories play on, the historical form of being-in-the-world is coming to an end. 

We do go on suffering from history and acting in it, but we can no longer engage with it as we once did, because we can turn all 

its roles around: we can play with it. With the gesture of turning the mask around, history loses all meaning, but life does not, 

necessarily. On the contrary, playing with history can itself become a way of lending meaning. For the moment, there isn’t much 

evidence of such meaning being generated in the ministries that program the carnival. But close examination lets us see the 

gesture of turning a mask around as a gesture of making meaning 

67 The thesis I want to advance here is that the ecologists’ standpoint is the same one as the one from which one turns a mask 

around: a standpoint outside history. 
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A ecologia seria, por contraste, uma “ciência do relacionamento” (oikós) e não um 

romantismo de “retorno a natureza”. Essa perspectiva de contextualização da ecologia com uma 

ênfase na questão da relacionabilidade e da programabilidade, da ação e da reação e não mais da 

representação apenas, parece-me dialogar, para além do que está explícito, com um próprio 

regime performativo de experiência da imagem. Ao contextualizar o que seria esse regime 

performativo a partir da filosofia de Flusser, Baio (2015) enfatiza a imagem como projeto de um 

fenômeno, o resultado de um gesto, uma intervenção no mundo que estabelece uma relação 

dialógica com os seus outros diversos fenômenos, fazendo parte da construção desse mundo, e 

não se opondo ou se colocando como alternativa à sua realidade objetiva, anterior a qualquer 

artificialidade. “Tudo é artificial na medida em que é produzido por um aparato e ao mesmo 

tempo é real porque compõe o mundo que a nós é acessível” (BAIO, 2015, p. 96). 

             Não mais pensada do ponto de vista apenas da representação, a imagem, nessa 

perspectiva do pensamento flusseriano, faz-se presente na experiência da realidade da qual não 

se aparta, mas na qual possui um comportamento, projetando-se do aparato para o mundo, 

complexificando o ambiente cultural ao potencializar a ação criativa humana, existindo em sua 

materialidade e fazendo-nos, concomitantemente, conforme Baio, sermos tomados pela 

materialidade expressiva de nossa própria presença. 

Movimentos, cores, edifícios, objetos, espacialidades e temporalidades tornam-se 

resultado de gestos que, por meio de aparatos como a arquitetura, o design, a arte, e 

tantas outras instituições, produzem fenômenos que visam criar significado em um 

mundo que nada significa sem eles. Passa então a não ser mais possível falar em 

realidade, pelo menos não assim no singular, uma vez que a realidade somente pode ser 

compreendida como o espaço das relações entre os inúmeros fenômenos que se 

projetam dos aparatos, sejam eles técnicos ou não. (BAIO, 2015, p. 96) 

 

 Uma máscara audiovisual esfumaçante feita de carvão mineral coletado em um contexto 

de degradação ambiental e produção artística-acadêmica, sendo retirada do rosto do artista-

pesquisador, invertida e posta em circulação para pessoas a tocarem, colocarem diante dos seus 

rostos e a circularem, parece-me ser um experimento com um aparato técnico relacional, 

ecologicamente situado, que faz com que nossa presença no espaço da performance nos localize 

em relação aos múltiplos lugares aos quais a materialidade do carvão mineral coletado é 

referenciada através de recursos audiovisuais e das narrativas nele embutidas. Daí muitas coisas 

podem começar a terem importância e se materializarem, para além do que se pressupõe ou 

propõe como artista-pesquisador.  



99 

 

  

O próximo capítulo, nessa perspectiva, vai enfatizar a relacionabilidade de lugares e 

narrativas de pessoas em relação aos fluxos de materialidade no capitalismo global e seus efeitos 

ecológicos: a relação entre o que está na máscara em sua materialidade presentificada e o que 

está em sua audiovisualidade representacional. O capítulo apresentará essa relacionabilidade a 

partir do contato com pessoas que vivem no Pecém e em La Guajira, da contextualização de suas 

narrativas de deslocamento em um sentido global, e de um aprofundamento em como o cinema 

no espaço do museu com múltiplas projeções tem se colocado como uma forma interessante de 

se estar expondo e se relacionando com lugares e processos de deslocamento. 

 

4. NARRATIVAS DE DESLOCAMENTO: FLUXOS ENTRE ARTE, O GLOBAL E O 

LOCAL                                                                                                                                          

O capítulo que começa a se desenvolver agora tem como finalidade aproximar uma 

poética do deslocamento com compreensões estéticas relacionadas a trabalhos de caráter 

cinematográfico em múltiplos ecrãs, assim como também trazer um direcionamento específico a 

aspectos de uma teoria do deslocamento em relação ao Pecém e a La Guajira, tendo como base 

entrevistas documentadas audiovisualmente e que compõem uma das projeções da performance 

Carvão Para Seus Olhos Tocarem.  

Dessa forma, irá se refletir transversalmente sobre como esse modo de articulação da 

imagem em movimento passa a se fazer presente no espaço de arte; como sua presença está 

intensa e recorrentemente relacionada às questões de lugar e deslocamento; como a experiência 

de deslocamento se faz presente para membros de comunidades que vivem no Pecém, conforme 

documentado no processo de criação relacionado ao presente projeto. Também trará um relato de 

minha experiência na Colômbia e o contexto que tive contato em torno da exploração do carvão 

mineral em La Guajira.  

 

4.1 Múltiplas telas/ecrãs: experiências formais no ensejo de uma poética do deslocamento  

Desde os anos 1990 os múltiplos ecrãs e projeções passaram a ter uma presença ostensiva 

no espaço da arte contemporânea. Essa presença tem propósitos, orientações e formas variadas, e 

para Verheul (2011), expressa bem processos de estranhamento, deslocamento, trauma e os 

limites da representação e tradução do eu para o outro em um mundo marcado pela globalização 

e interculturalidade.  



100 

 

 

Ainda, para Connoly (2009), não é incomum que nas instalações em múltiplos ecrãs haja 

uma referência direta a um lugar específico que existe ou um dia existiu, podendo esse lugar ser 

uma característica geográfica, uma cidade, uma marca na paisagem ou um prédio, sendo, 

conforme a autora, cada vez mais frequentes projetos curatoriais que se voltam para questões de 

lugar e de deslocamento. O presente tópico tem como interesse, portanto, contextualizar um 

pouco essa produção e aproximar uma compreensão de seu aspecto formal com questões de 

origem e deslocamento.  

 

Figura 44 -  Where is Where?, 2008, HD installation for 6 projections with sound. Photo: Marja-Leena 

Hukkanen. 

Fonte: Marian Goodman Gallery, New York and Paris. © 2008 Crystal Eye – Kristallisilmä Oy. 

 

Através das experiências com múltiplas projeções a partir dos anos 1990, Connoly (2009) 

crê que se articula um repensar sobre o que é lugar tanto no campo das artes quanto no campo da 

geografia social. O lugar emerge daí como um conceito mutável relacionado ao próprio se sentir 

fora de lugar, que, referenciando-se nos trabalhos de Miwon Kwon (2000) e Doreen Massey 

(2004), é um sintoma cultural da realidade política e social do capitalismo tardio. 

Para Verheul (2011), que desenvolveu dissertação de mestrado sobre a experiência de 

interculturalidade em instalações cinematográficas com múltiplas projeções, a experiência formal 

dessas instalações é crucial para se compreender o contexto que se coloca desde os anos 1990 

para a imagem em movimento no espaço do museu, dado, primeiramente, que há a presença de 

uma mise-en-scène cinematográfica em muitos trabalhos.  

A vídeo arte até os anos 1980, conforme STEMMRICHE (2008), ocorria, diferentemente, 

sobre um tempo real em termos de percepção, representação, comportamento e duração, quando 

o aparato videográfico como objeto era exposto enquanto parte de performances e instalações, ou 
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como uma análise e crítica da televisão a partir de sua própria tecnologia, como ocorreu em 

vários trabalhos de Nam June Paik. Tendia-se até então a pensar a sala de cinema como uma 

experiência que estava em limiares opostos à do espaço do museu/galeria, posto que o cinema e a 

arte foram institucionalizados e exibidos, ao longo de maior parte do século XX, nessas 

oposições.68 O espaço iluminado por onde um espectador se mobiliza em seu próprio tempo pelo 

ambiente composto por objetos e instalações costumava abrigar trabalhos que contrastavam com 

os trabalhos abrigados no espaço escuro das salas de cinema, onde o corpo tem sua mobilidade 

negada e a percepção alienada do ambiente, seu tempo e lugar. Uroskie, aponta, então, um ponto 

de virada nessa abordagem a partir dos anos 1990:  

Todavia desde os anos 1990, artistas e instituições de arte ao redor do mundo abraçaram 

a ideia de instalação com imagem em movimento de tal maneira que já se tornou a 

norma em vez da exceção em galerias e museus de arte contemporânea. (UROSKIE, 

2014, p. 5) 69 

 

Nesse mesmo viés de Uroskie (2014), Dubois (2009) reconhece essa convergência como 

um fenômeno de destaque a partir dos anos 1990:  

Quanto as pessoas, deve-se constatar, simplesmente, um fenômeno de geração: ao que 

parece, nos últimos 15 anos mais ou menos, um conjunto de artistas plásticos parece ter-

se apropriado plenamente do objeto ou da idéia "cinema", inserindo-a no centro de sua 

prática artística, como se fosse preciso (re)animar o mundo da arte contemporânea, para 

lhe restituir a vida e o imaginário de forma, senão inédita, ao menos rica dos pontos de 

vista histórico, cultural e estético. Trata-se de um fato objetivo ou, ao menos, 

quantitativo. E se isso não é uma "escola" propriamente dita, é ao menos um movimento 

que se pode dizer quase geracional (DUBOIS, 2009)  

 

Esse reconhecimento, dado marcadamente a partir dos 1990, ainda conforme UROSKIE 

(2014, p. 6), só se tornou possível a partir de um processo que tem início com a crítica de arte no 

pós-guerra, quando esta, enraizada no minimalismo dos anos 1960 e na fenomenologia de 

Marleau-Ponty, articula uma preocupação com o “site”, o local, como um meio de lançar 

atenção, para além do objeto de arte em seu isolamento, ao ambiente no qual qualquer encontro 

artístico toma lugar. Essa perspectiva situacional, na década de 1990, ganha uma concepção 

renovada na literatura que se esforça para pensar as instalações com imagens em movimento na 

arte contemporânea. Isso ocorre com teorizações sobre o lugar, a situação e o site.  

                                                           
68 Afirma-se isso tendo-se consciência que autores como Giuliana Bruno ou Noam Elcott arqueologicamente 

escavam pontes na história da relação entre esses espaços. 
69 Yet since the 1990s, artists and arts institutions around the world have embraced the idea of moving-image 

installation to such an extent that it has already become the norm rather than the exception within contemporary art 

galleries and museums. 
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Os artistas que vão experimentar no campo da vídeoarte com projeções em múltiplos 

ecrãs a partir dos anos 1990 ainda se aproximam das tendências e tecnologias experimentadas 

nos anos 1960, conforme Weibel (2002). Esses artistas vão ter, para o autor, um interesse mais 

voltado para o desenvolvimento de novas abordagens narrativas para a imagem em movimento. 

Para Weibel, a geração dos anos 1990 (com artistas como Doug Aitken, Isaac Julien, Pipilotti 

Rist, Tacita Dean, Douglas Gordon, etc), possui um interesse nas múltiplas projeções a partir da 

vontade de pensar uma narrativa com múltiplas perspectivas, trabalhando com uma 

desconstrução do aparato técnico. O universo narrativo ganha, para Weibel, uma forma de 

“reversibilidade rizomática” que não mais reflete a psicologia da causa e efeito. A linearidade se 

suspende, a repetição se torna recurso, assim como se dá uma não sincronia espacial e temporal, 

estabelecendo trajetórias de narração que são marcadas pela desordem, por uma força centrífuga 

com múltiplas perspectivas.  

Verheul (2011), por vez, analisa trabalhos com múltiplas projeções não só pelas 

qualidades narrativas, nem tampouco apenas por suas questões formais, mas por uma 

combinação desses através das qualidades de mise-en-scène, cinematografia, montagem, 

multiplicidade de projeções, edição espacial (a interação entre as múltiplas projeções) e a 

instalação espacial das projeções. Ela argumenta, por exemplo, que as instalações com as 

múltiplas telas, através de suas características espaciais, ensejam um senso de desorientação 

tanto nos espectadores quanto na experiência dos protagonistas dos filmes instalativos.  

A edição espacial, que ocorre por vezes através da conexão e disjunção espacial entre as 

projeções, produz uma forma de expectação marcada pela navegação, na qual o espectador deve 

explorar e entrar em contato físico com as imagens que o envolvem em expressões  

desorientadoras de tempo e espaço, por vezes relacionadas à desorientação espacial e temporal 

causada pelo contexto de globalização que se deu intensamente a partir de 1990. Espectador e 

protagonistas experienciam instabilidades na fronteira entre casa e mundo e entre eu e mundo 

através de locações “entre-meio” que expressam cinematograficamente o encontro intercultural, 

especialmente a experiência de deslocamento como um senso tátil de desorientação. Através da 

multiplicação de imagens no espaço, múltiplas camadas de tempo são apresentadas 

simultaneamente, levando a uma perca da cronologia e da linearidade. Por meio das qualidades 

táteis, experiências desorientadoras de viagem dos protagonistas e de deslocamento são 

expressas diretamente para o espectador corporificado 
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 A instalação de Isaac Julien, Western Union, Small Boats (2007), que pude analisar na 

exposição Uncertain States (2016) na Akademie Der Kunste, em Berlim, é recorrentemente 

referência para esses tipos de trabalho. Apresentado em três projeções, o filme tem como tema a 

questão da busca de africanos por imigração e refúgio na Europa através do atravessar pelo 

mediterrâneo, cuidadosamente estetizando a morte e a violência que, desde 2007, se tornaram 

cada vez mais recorrentes. A escolha de abordar um tema tão lamentável de maneira tão estética 

é explicada pelo artista através de um interesse pela aproximação das imagens com a vida, 

reduzindo um possível distanciamento que geralmente pauta a abordagem documental.  

 

As questões que envolvem migração são bastante, bastante sérias, e o método comum de 

as explorar com filme é através de documentário, um gênero que convenientemente nos 

ajuda a estarmos separados da vida.. a questão se torna: porque queremos essas imagens 

separadas de nós? Porque nos sentimos mais confortáveis se elas estão a distância? 

(CHUBB, 2016; trad. livre)70 

 

 

As telas se apresentam horizontalmente no espaço do museu, suspensas e formando um 

arco. Durante o filme, elas irão se alternar e se sincronizar entre imagens do mar, de close-ups 

em corpos negros navegando em pequenos barcos, cenas em bairros na África, close-ups em 

mãos e pés na areia, planos abertos de corpos brancos turísticos a se divertir em uma praia na 

Itália próximos a corpos negros mortos e cobertos na beira mar. Também irá nos apresentar uma 

mulher negra que caminha pela paisagem da praia, por entre os corpos brancos que se divertem e 

os corpos negros que padecem, e por entre um palácio aristocrático de uma mulher branca 

italiana.  

Enseja-se todo um senso de desorientação e tensão espacial e de multiplicação de 

temporalidades, seja através de movimentos de câmera; seja posicionando a câmera de cabeça 

para baixo; ou apresentando uma mesma locação através de múltiplos planos e estabelecendo 

diversos pontos de vista; sincronizando e dessincronizando cortes; dividindo uma mesma 

imagem nas três telas; estabelecendo relação e contraste entre ações e locações simultâneas, 

repetidas ou ausentes pelo apagar das telas, assim como relações de continuidade e 

descontinuidade direcional entre os planos e as telas.  

 

                                                           
70 The questions involved [with migration] are very, very serious, and the usual method of exploring them in film is through 

documentary, a genre that conveniently helps us to keep them separate from life. . . . The question becomes: why is it we want 

these images separated from us? Why do we feel more comfortable when they’re at a distance? 
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Figura 45 - Isaac Julien: Western Union Small Boats. 

Fonte: Isaac Julien Webpage. Galería Helga de Alvear, Madrid, 2008 

 

 De maneira semelhante, também provocando a multiplicação de temporalidades e uma 

desorientação espacial, apresenta-se a instalação k364 de Douglas Gordon, por exemplo, que 

pude analisar em 2016 em visita ao National Holocaust Museum da Holanda, é um filme 

apresentado em duas projeções, em uma sala com espelhos, que mostra a viagem de dois 

violinistas de Berlin para Varsóvia via Poznan. Em seu destino final, os violinistas realizarão a 

performance da composição k364 de Mozart.  

O que os planos nos mostram são estações de trem e trilhos por onde viajam os violinistas 

e por onde eram transportados judeus para campos de concentração, close-ups em mãos e olhos, 

closes em água, corpos se banhando em uma antiga sinagoga de Poznan que em 1939 foi 

transformada em uma piscina pública, assim como a performance de k364 em closes na relação 

entre as mãos dos músicos e os instrumentos, suas expressões e relação.   
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Assim como esses dois trabalhos os quais pude experienciar fisicamente, vários outros 

trabalhos podem ser agrupados a partir de algumas características gerais, ainda que sejam 

distintos em diversos aspectos, detalhes, interesses, temas e abordagens. Enquanto no trabalho de 

Isaac Julien se estabelece uma relação entre o sofrimento nos navios negreiros de outrora e os 

barcos de refugiados na contemporaneidade,  no trabalho de Douglas Gordon os trilhos e a 

piscina de Poznan conectam os protagonistas com os traumas de suas ancestralidades.  

 

 

Figura 46 - Douglas Gordon, K.364, A Journey by Train, 2010, video installation. 

Fonte: Dvir Gallery 

 

O trabalho Where is Where? De Eija-Liisa-Ahtila (fotografia no início do tópico), por 

exemplo, envolve múltiplos deslocamentos físicos e psicológicos, consistindo sua narrativa na 

experiência de uma poeta finlandesa que reconta uma história da época em que a Argélia estava 

sob domínio francês e dois garotos argelinos assassinam um colega de classe francês. A história 

que ocorreu nos anos 50 é contada por uma poeta contemporânea finlandesa, que a narra com sua 

voz, revivendo-a ao a escrever, numa experiência de memória que abole distinções temporais e 

espaciais entre si e a história que conta. Verheul (2011), ao analisar a instalação em múltiplas 
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telas Where is Where (Eija-Lissa Ahtila, 2008), contextualiza-nos na experiência de linguagem 

com esse viés: 

 
As seis projeções de Where is Where? São instaladas emu ma estrutura de labirinto, 

ativando o espectador que está posicionado no meio mas continuamente precisa mudar as 

perspectivas em direção aos ecrãs. Além disso, a edição espacial apresenta personagens se 

movendo de um ecrã para outro, continuamente, desestabilizando o foco central. Assim, 

em uma das primeiras cenas de Where is Where?, a poeta é mostrada em sua sala de estar 

enquanto lê um texto. Ela primeiro é apresentada na projeção B, então nas projeções C e 

D e finalmente ela se move para a projeção E. Por conta da apresentação espacial dessas 

múltiplas projeções, o espectador precisa reestabelecer e alterar suas posições em direção 

as projeções para seguir os movimentos dos protagonistas.71  (VERHEUL, 2011)  

 

Creio que essas características gerais desses trabalhos tais como às múltiplas 

temporalidades e sua espacialidade desorientadora, assim como as possibilidades de articulações 

de linguagem cinematográfica, estão relacionadas às proposições de um cinema tátil, de uma 

abordagem fenomenológica para a imagem, explorada em configurações espaciais que são 

relacionadas à instalação nas artes. Modulam, dessa forma, uma poética do deslocamento, 

através de experimentações formais com narrativas que refletem a globalização e seus efeitos no 

campo da vida social, da arte e do artista, assim como das concepções de lugar e espaço. 

No tópico que segue, se estabelecerá uma fundamentação teórica que irá, ao fim do 

capítulo, aproximar e entender os potenciais dessa forma com uma teoria e poética do 

deslocamento a partir das narrativas de deslocamento que emergiram no processo de criação de 

Carvão Para Seus Olhos Tocarem e que trazem, conforme as transcrições de falas do vídeo 

abaixo expostas, uma carga documental para seu conteúdo.  

 

4.1 Narrativas de deslocamento: o caso do assentamento da Parada e o velho Tapuio 

Ao chegar no Assentamento ao lado do Jardim Botânico de São Gonçalo do Amarante, 

não precisei de muito tempo para experienciar sensorialmente a paisagem de poluição. Quando 

compartilhei com os moradores que conversavam comigo que estava sentindo meu nariz arder e 

que estava com um gosto metálico na boca, eles se entreolharam com expressões que me 

pareceram envolver alívio e tensão simultaneamente. Alívio de que um outro qualquer também 

                                                           
71The six projections of Where is Where? are installed in a labyrinth-structure, activating the spectator who is positioned in the 

middle but continuously needs to change perspectives towards the screens. Additionally, the spatial editing presents characters 

moving from one screen to the other, continuously destabilising a central focus. For instance, in one of the first scenes in Where 

is Where?, the poet is shown in her living room while reading a text. She is first presented in projection B, then in projections C 

and D and finally she moves to projection E. Because of the spatial presentation of these multiple projections, the spectator needs 

to reestablish and alter his/her position towards the projections to follow the protagonists’ movements 
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estava sendo capaz de sentir, tão rapidamente, um ínfimo do que sentem vivendo ali. Tensão 

provavelmente por ali viverem e por então já não acreditarem que dali irão para um lugar 

melhor.  

O lugar melhor, para o líder comunitário do assentamento, está no passado.  Antes de ser 

deslocado para ali, vivia em uma área que me disse, e que depois pude constatar, ser frutífera: 

manga e caju, dentre outras, ajudavam a levar adiante a vida sem temer a fome que hoje, 

conforme relatado, afeta muitos dos que com ele foram deslocados e que hoje seguem 

desempregados. 

Na época do deslocamento, disse ele, escutou sobre um futuro em que haveria empregos e 

as coisas seriam melhores. Enquanto conversávamos, eu segurava um pequeno pote de vidro 

com uma poeira que misturava pó de carvão com pó de minério no seu interior. Ele me ofereceu 

metade, mas eu o disse que aceitaria apenas da próxima vez. Suas duas filhas estavam na rede ao 

nosso lado, uma já grande me olhava séria, uma outra bebê dormia. Em uma outra casa do 

assentamento, a mãe de um outro bebê me falou das escuras secreções mucosas que por ele era 

expectorado nas vezes que adoecia.  

Falei para eles que esses sintomas também eram comuns em populações do estado de La 

Guajira, no Norte da Colômbia, lugar de onde vêm o carvão que agora possivelmente está em 

seus pulmões (falei isso ainda sem nem imaginar que acabaria indo para lá). Nem aqui no Ceará, 

nem em La Guajira, parece haver uma preocupação com o futuro das populações que são 

sequeladas pelas políticas de desenvolvimento industrial. Em ambos, futuros melhores foram 

prometidos, e o que se fez presente, até então, foi enfermidade, frustração, impotência, escassez, 

negligência, desrespeito, etc.  

O que essa construção narrativa dos parágrafos anteriores apresenta são fatos recorrentes 

para autores e teóricos que tem buscado estabelecer uma teoria do deslocamento, e que tem 

atribuído valor especial às narrativas de deslocamento apresentadas por aqueles que as 

vivenciam. Bennet & McDowell (2012) relatam no livro Displaced: the human cost of 

development and resettlement, por exemplo, casos diversos de deslocamento no Caribe, Índia, 

África, China, e Paquistão, objetivando colaborar com o desenvolvimento de uma teoria do 

deslocamento. Cabe chamar atenção, então, que deslocamento é compreendido não como 

especificamente a perca de um lugar ou a mera experiência de mobilidade de um lugar para 

outro, mas toda a mudança de um modo de vida estabelecido nessa perda ou nessa experiência de 
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mobilidade. Através das narrativas pessoais das pessoas que passam por tais processos, busca-se 

localizar os indivíduos em um contexto social de experiências sócio históricas: 

Está claro que esses testemunhos pessoais, caracterizados pela variedade, pelo detalhe e 

força do sendimento, lançam uma valorosa luz na natureza multidimensional e impacto 

psicológico do deslocamento. E eles revelam quão profundo é senso de perca que os 

indivíduos experienciam quando são forçados a deixar algum lugar que é repleto de 

memórias pessoais significantes72. (BENNET & MCDOWELL, 2012, p. 34) 

 

Os testemunhos pessoais dos que passam por processos de deslocamento apresentam uma 

complexidade e variedade de experiências e de respostas não quantificáveis, como descrições de 

estresse psicológico, impotência, perca de agência, frustração, etc. Bennet & McDowell creem, 

ainda, que tais testemunhos tem capacidade de promover um olhar mais realista para autoridades 

e fundos internacionais que financiam projetos de desenvolvimento envolvendo deslocamentos 

de comunidades, como o Fundo Internacional para Agricultura e Desenvolvimento, que em 2010 

se utilizou de testemunhos pessoais em áreas rurais da China, Egito, Madagascar, Paquistão, 

Peru e Senegal, descrevendo tais testemunhos como vitais para se compreender a realidade da 

pobreza rural no relatório de 2011 sobre o tema.   

No ano em que a comunidade da Parada foi deslocada, 2010, a estimativa estabelecida 

por Cernea (2008) é de que mais de 15 milhões de pessoas no mundo ‘‘em desenvolvimento’’ 

perderam seus lugares ou foram involuntariamente reassentadas como um resultado da aquisição 

de terras para projetos de infraestrutura na esfera pública e privada. Tal estimativa supera em 5 

milhões a realizada pelo Banco Mundial em 1990. Esse contexto, no caso aqui trabalhado, pode 

ser bem compreendido inicialmente como relacionado ao que segue: 

A mundane frase ‘mudança de usocapião’ consiste na verdade uma complexa série de 

eventos e processos de longa duração que disparam uma série de eventos e processos 

longos de mudanças socioeconômicas, culturais e politicas que afetam as vidas de 

muitos milhões de indivíduos e comunidades no mundo em desenvolvimento e 

rapidamente industrializante. Central para as experiências do que é descrito na literatura 

como ‘deslocamento criado pelo desenvolvimento’ e ‘reassentamento involuntário’ é o 

exercício do poder por autoridades do estado, ou por companhias privadas com o apoio 

dos governos para remover as pessoas contra a sua vontade de terras que foram, na 

maiora dos casos, sua casa primária ou fonte de sobrevivência por muitas gerações. 

(BENNET & MCDOWELL, 2012, p. 1)73 

                                                           
72 It is clear that these personal accounts, characterized by variety, detail, and strength of feeling, shed valuable light 

on the multidimensional nature and psychological impact of displacement. And they reveal that the sense of loss that 

individuals experience when forced to leave somewhere that is full of personally significant memories is profound. 
73 The rather mundane phrase “land-use change” conceals what is in reality a complex series of events and long-lasting processes 

that trigger rapid and externally enforced socioeconomic, cultural, and political change that affects the lives of many millions of 

individuals and communities in the developing and rapidly industrializing world annually. Central to the experiences of what is 

described in the literature as “development-created displacement” and “involuntary resettlement” is the exercise of power by state 
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 Nos parágrafos que seguem, o processo de criação de Carvão Para Seus Olhos Tocarem, a 

narrativa e a teoria do deslocamento entre as realidades estudadas por Bennet & McDowell serão 

cruzadas com as experiências relatadas pelos moradores do Assentamento da Parada, visando 

contextualizar a vivência local em relação ao cenário global, sua reflexão e estudo no campo da 

academia e relação com o processo de criação do presente projeto de pesquisa em arte.  

 O presente tópico, sendo assim, relaciona referência bibliográfica com um processo de 

criação marcado pela aproximação, interação e envolvimento com a comunidade da Parada, que 

já foi deslocada do lugar onde viviam, o Tapuio, e que aguarda a possibilidade de ser deslocada 

novamente. Essa interação e envolvimento se deram através da minha participação em reuniões 

comunitárias; participação em encontros entre lideranças com grupos acadêmicos; visitas 

semanais à comunidade; entrevistas gravadas em áudio e vídeo para as performances; produção 

de imagens no entorno da comunidade; conversas despretensiosas sobre assuntos aleatórios; 

visitas e caminhadas com membros da comunidade ao terreno onde viviam antes de serem 

deslocados e aos outros assentamentos para onde foram deslocados seus familiares e outros 

membros do Tapuio; participação e colaboração em atividades promovidas pelas lideranças 

comunitárias; conversas on-line com pessoa ligada a comunidade e que me compartilhou 

arquivos audiovisuais da comunidade pré-deslocamento. Todo esse material e vivência se 

incorporou de alguma forma nos vídeos que são projetados em três telas durante uma 

performance ao vivo ou como instalação.   

Será apresentado, em seguida, o discurso comum na justificação dos deslocamentos em 

nome dos interesses econômicos em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos; o que se 

relata sobre a vida antes do processo de deslocamento; o que é comum ocorrer nos processos e 

momentos de deslocamento; os problemas que geralmente seguem o deslocamento, como a 

fragmentação das comunidades, problemas de infraestrutura, desemprego, precarização da 

subsistência, morte prematura de idosos e poluição.  

 

 4.1.2 As narrativas e o processo de deslocamento para a comunidade da Parada 

                                                                                                                                                                                           
authorities, or by private companies with the support of governments, to remove people against their will from lands that have, in 

most cases, been their primary home or source of livelihood for many generations 
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De acordo com Alcântara (2013), a determinação da construção de uma nova refinaria no 

Nordeste do Brasil partiu do Governo Federal, através da Petrobras, em 1985, iniciando uma 

disputa entre os Estados da região que durou décadas, com ciclos de empolgação e frustração do 

projeto. A criação do CIPP esteve relacionada a esse empreendimento que até o momento, 2017, 

ainda não foi realizado.  

No ano de 2010 ocorre a desapropriação da área destinada à instalação da Refinaria 

Premium II, onde habitavam cerca de 150 famílias (ALCE, 2013). Ainda não há uma certeza 

definitiva quanto à instalação ou não de uma refinaria no terreno, que segue abandonado há 7 

anos com as ruínas das casas dessas famílias, ainda que já esteja claro que caso ele ocorra não 

será mais um empreendimento da Petrobras e que recentemente notícias foram publicadas na 

imprensa sobre o fechamento de um acordo entre o Estado do Ceará e corporações de capital 

chinês para a construção da refinaria (VARELA, 2016).   

 O contexto está, dessa forma, relacionado ao que Bennet & McDowell (2012, p. 10) 

apontam como um cenário comum em países em desenvolvimento e industrialização. Nesses 

lugares, deslocamento e reassentamento de populações são causados comumente por projetos de 

infraestrutura relacionados à energia, água e indústria; defesa e proteção da biodiversidade 

através de reservas; produção de biocombustíveis. Esses deslocamentos provocam mudanças de 

vida como migração do rural para o urbano, assim como são uma característica significativa de 

transformações políticas, econômicas e sociais, espontâneas ou conduzidas pelo Estado, mas 

influenciadas por padrões de investimento internacional. O que os autores apontam é que esses 

processos de deslocamento e reassentamento são marcados por uma preparação e planejamento 

precários, falta de consulta e consenso, processos falhos de assegurar condições adequadas na 

realocação, erros administrativos e confiança superestimada em indenizações insuficientes, 

corruptas ou mal administradas.  

          Os autores trazem casos que apresentam esse padrão de fatos desde os anos 1970 no 

Paquistão, por exemplo, e que continuam se repetindo até hoje na Índia, Botswana, Colômbia.  

As populações reassentadas no contexto da CIPP são parte, assim, de um processo econômico e 

político que é global em sua natureza e conectado à padrões de investimento e negócio 

internacional, demandas de bens pelo mercado, mas que, conforme destacam Bennet e 

McDowell (2012, p. 213), possuem impactos bastante pessoais e locais, com os autores 

concluindo que: 
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A verdadeira fonte de tais falhas repetidas pode ser encontrada no modelo de 

desenvolvimento e o exercício de poder por parte dos governos e agências 

concedidas ao domínio eminente dos direitos sobre os proprietários e usuários 

das terras.74 (BENNET & MCDOWELL, 2012, p. 213) 

 

 Conhecer melhor sobre o local conforme ele é percebido e narrado atualmente por 

aqueles que nele viveram é, portanto, um gesto importante para se lançar uma compreensão em 

torno do fenômeno do deslocamento, no geral ou em suas especificidades variáveis. Abordando 

tal fenômeno desde uma perspectiva artística, foi enriquecedora para o processo a oportunidade 

de conversar sobre as memórias desse lugar e também sobre suas ruínas; também foi importante 

caminhar e compartilhar comida junto com membros da comunidade, assim como produzir 

imagens com eles nesse ambiente a partir de procedimentos cinematográficos ficcionais. 

  

                                                           
74 the real source of such repeated failure can be found in the model of development and the exercise of power by governments 

and agencies granted eminent domain rights over local landowners and users Bennet e McDowell (2012, p. 213) .75 In the coal 

belt of Jharkhand, it is the tribal or adivasi population, especially of Santhals and Oraons, that has been particularly 

affected by the industry’s rapid expansion since the 1980s. These are people whose livelihoods have been largely 

dependent on land and forest resources.7 For them, the environmental damage and loss of land and common 

property resources has had severe economic consequences. The forest was crucial to their survival, providing water, 

fuel wood, fodder, wild fruit, and medicinal herbs. […] Most described a well-ordered world, built around 

agriculture, in which everyone had their place and particular occupation 

Figura 47  - Seu Jordão no Tapuio. Fonte: Arquivo Pessoal 
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Parte do que vim a saber sobre a vida no Tapuio antes do deslocamento foi através da 

mediação e colaboração de dois líderes comunitários e através da boca de Seu Jordão e sua 

esposa Dona Magnólia (nomes fictícios), que me contaram histórias relacionadas aos mais 

velhos do Tapuio, seu modo de vida, comunidades, tendo ele encenado a si mesmo visitando as 

ruínas da comunidade para minha câmera.  

  A história de seu pai, conhecido na comunidade e na região como Bastião Raízeiro 

devido ao seu conhecimento sobre cura medicinal com ervas, me tocou particularmente e parece 

ilustrar bem diversas questões locais relacionadas aos padrões globais de fatos vinculados aos 

processos de deslocamento e reassentamento.  

 Na narrativa de Seu Jordão, seus ascendentes viviam naquele terreno há cerca de 150 

anos. Bastião Raizeiro viveu no lugar por 85 anos, onde teve e criou todos os seus filhos. De 

acordo com Dona Magnólia, nora e cuidadora dedicada de Bastião nos últimos anos de sua vida: 

“o véi disse que ia morar debaixo de um pé de mangueira, mas não ia sair do lugar dele”. Esse 

lugar consistia em uma ‘‘casa grande’’ em uma área onde se podia encontrar frondosas 

mangueiras que ele plantou, assim como seriguela o suficiente para que ele coletasse bacias da 

fruta e as fosse vender esporadicamente no Pecém; uma lagoa bem ao lado onde ele se criou 

pescando, além do que seu Jordão chama dos “remédios do mato” (como o leite da janaguba, 

jatobá, aroeira, pepaconha, etc) através dos quais diz ter sido o sustento do seu pai e sua família 

por 35 anos.  

 

Figuras 48 e 49 – Bastião Raizeiro e Tapuio. Fonte: Arquivo da Comunidade. Fonte: Arquivo pessoal 
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 Durante as gravações de sua caminhada encenada pelas ruínas, fomos falando sobre as 

frutas do terreno conforme sentíamos seu cheiro ou as visualizávamos; fui conhecendo o nome 

das pessoas que moravam no lugar conforme passávamos pelos escombros de suas casas, assim 

como fiquei sabendo um pouco sobre histórias de suas vidas; fomos reconhecendo tradições e 

histórias perdidas tal como a de um santo comunitário, cujo túmulo se encontra entre as ruínas e 

para onde pessoas de várias localidades peregrinavam; fizemos (eu, uma assistente/companheira, 

o líder comunitário, sua filha, seu Jordão e seu filho) uma refeição, registrada em vídeo, nas 

ruínas de uma área recreativa construída por seu falecido irmão, que costumava fazer festas e 

churrascos no lugar. Conforme o relato de Seu Jordão, seu irmão não aceitava a mudança e 

costumava dizer que não iria ver ela acontecer, o que de fato se deu devido a um acidente fatal 

que tirou sua vida antes do deslocamento.   

Figura 50 e 51  - Visita para filmagem e refeição no Tapuio. Fonte: Arquivo Pessoal 
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 A narrativa que me foi apresentada sobre a vida no lugar anterior ao deslocamento é 

bastante similar à trazida por Bennet e McDougall sobre os lugares que estudaram. Ao tratar do 

‘‘cinturão do carvão’’ em Jharkhand, na Índia, os autores apontam: 

No cinturão do carvão de Jharkhand, é a população tribal ou adivasi, especialmente os 

Santhals e Oraons, que foram particularmente afetados pela expansão rápida da 

indústria desde os anos 1980. Essas são pessoas cujas vidas eram amplamente 

dependentes da terra e de recursos florestais. Para eles, o dano ambiental e a perca da 

terra e da propriedade comum teve severas consequências econômicas. A floresta era 

crucial para a sua sobrevivência, fornecendo agua, combustível, madeira, frutas 

selvagens e ervas medicinais. […] muitos descreviam um mundo bem ordenado, 

construído em torno da agricultura, na qual todos tinham seu lugar e ocupação 

particular.75 (BENNET & MCDOUGALL, 2012, p. 125; trad. livre) 

 De maneira muito similar, os moradores com quem conversei e que vivem no  

Assentamento da Parada apresentam a vida anterior ao deslocamento como menos difícil devido 

a uma maior acessibilidade a recursos de subsistência como frutas, pescados, terra para plantar, 

integração comunitária, acesso à lenha e ervas medicinais. Através do acesso às imagens de 

arquivo, pode-se ver casas construídas sem muitos muros as separando, em um ordenamento não 

linear e integrado com o ambiente (suas árvores, sombras, etc), além de apresentarem um uso 

recreativo da lagoa. Ser retirado de tal contexto se revelou como um processo desorientador e de 

choque para a comunidade  

D. Magnólia: Se a gente for falar sobre a mudança nossa pra cá [...] eles deram uns 3 

meses pra gente poder se ajeitar pra sair, né, ai quando a [´liderança comunitária] foi 

chamada, eu me lembro que foi uma sexta-feira, [...] debaixo da mangueira, meio dia, ela 

disse: ‘‘Dona Magnólia, a gente vai ter que sair de segunda-feira em diante já, bem 

rápido’’. Desse jeito, sem nada pronto, sem nada arrumado, sem ter casa. Tinha nem casa 

ainda! Não tinha nem casa. A casa alugada. Nós ia pra casa alugada, porquê aqui tavam 

fazendo o assentamento. [...] Ai quando foi pra gente se mudar pra casa alugada [...], a 

gente com medo do meu sogro passar mal [teve que dopar ele], porque [ele] já [tinha 

virado] viúvo e tinha perdido um filho, tudo durante esse processo de desapropriação... o 

filho dele já tinha dito que não ia ver a gente sair.. [...] então quando foi no dia da 

mudança era o IDACE lá, a PETROBRAS, eu lembro que foi bem cedo assim e a gente 

teve que dopar esse velho.. e além disso já tinha saído uma parte da família dele pra outro 

assentamento.. ai ele ficou mais sentido ainda. [...] mas o pior foi aqui. [...] nós ficamos 8 

meses de casa alugada, enquanto terminava o assentamento aqui [...] acabou-se muita 

coisa na nossa mudança, acabou quase tudo. [...] minha filha perdeu um bebê. 

 

                                                           
75 In the coal belt of Jharkhand, it is the tribal or adivasi population, especially of Santhals and Oraons, that has been 

particularly affected by the industry’s rapid expansion since the 1980s. These are people whose livelihoods have 

been largely dependent on land and forest resources.7 For them, the environmental damage and loss of land and 

common property resources has had severe economic consequences. The forest was crucial to their survival, 

providing water, fuel wood, fodder, wild fruit, and medicinal herbs. […] Most described a well-ordered world, built 

around agriculture, in which everyone had their place and particular occupation 
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 Na experiência expressa por Dona. Magnólia sobre seu processo de deslocamento e 

reassentamento emergem alguns dos problemas recorrentes em processos semelhantes 

compartilhados e analisados por Bennet e McDowell. No geral, as mudanças são marcadas por 

falta ou caos de informação precisa sobre as datas e o processo de reassentamento, necessidade 

de locação temporária de habitação antes de serem reassentados, traumatização especialmente 

para os idosos, tensão e vícios em torno das medidas de compensação e produção de intrigas 

entre membros da comunidade.  

 O desenvolvimento de ações para o conhecimento e resolução das questões fundiárias 

relacionadas a área de 335km2 do polígono de interesse industrial foram atribuídas pelo Estado 

do Ceará ao IDACE (Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará) em apoio técnico a 

Comissão Especial de Desapropriação – CEDE e à Comissão Central de Desapropriação e 

Perícias da Procuradoria Geral do Estado. Ao fim da década de 1990, com a primeira fase das 

desapropriações, 386 famílias foram atingidas pelas desapropriações e a consequente 

fragmentação dos laços familiares e locais foram o principal impacto localizado e imediato da 

construção do CIPP de acordo com ALCE (2013), relatando-se falta de negociação e 

planejamento em tal processo, além de um baixíssimo valor indenizatório de não mais que 

R$11,500.   Para a fase de desapropriação a qual Dona Magnólia faz parte, o modelo passou por 

uma atualização e adaptação: 

 Quem recebe indenização acima de R$25.000,00 vai administrar a sua vida. Quem recebe 

abaixo desse valor vai para o reassentamento rural ou urbano. Existem outros critérios que 

estão no projeto. (ALCE, 2013) 

 

 Apesar da tentativa de aprimoramento, a comunidade que hoje vive no assentamento da 

Parada relata uma série de problemáticas vivenciadas.  Dona Magnólia traz no seu testemunho 

oral um sentimento de impotência relacionado à falta de assistência e informação durante a 

mudança realizada de forma surpreendente e alvoroçada. Bastião Raizeiro viveu o processo 

dopado do medicamento Diazepan enquanto sua bisneta perdia um bebê em gestação devido, na 

narrativa da família, aos transtornos da mudança.   

 Também é comum, quando se relatam as questões relacionadas às medidas de 

compensação, o sentimento de que a falta de informações, educação e organização colocou as 

populações em uma situação de desvantagem, vulnerabilidade e precariedade para a negociação. 

O Estado havia se comprometido a pagar o aluguel dos reassentados enquanto o assentamento 

estava pronto, assim como fornecer cestas básicas, e as lideranças comunitárias da Parada 
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possuem recibos documentados que demonstram que tal promessa não foi cumprida 

corretamente, tendo 3 mensalidades de aluguel não sido pagas e foram cumpridos apenas 5 

meses dos 12 meses prometidos de cesta básica. Esses problemas criaram um clima de dúvidas e 

intriga no interior da comunidade, pois as lideranças comunitárias responsáveis pela mediação 

eram colocadas sob suspeita aos olhos do resto da comunidade. O clima de intriga também corre 

o risco, de acordo com Bennet & McDougall, de ser acirrado pela competição em torno de 

emprego, meio restante para a subsistência já que se colocam maiores dificuldades ou 

impossibilidades para se conseguir comida no próprio lugar. Caso semelhante novamente ao 

relatado na Índia:  

  

Para a maior parte das pessoas, as indenizações, o reassentamento, e os poucos empregos 

nas empresas que estavam à disposição para os reassentados eram insuficientes para 

substituir os benefícios perdidos ou fornecer uma fundação sob a qual novos modos de 

vida sustentáveis pudessem ser construídos. Ao contrário, lemos no capítulo 6 sobre as 

pessoas que viviam anteriormente em áreas rurais remotas, cuja vida era difícil e não deve 

ser romantizadas como um sonho rural, mas que foram transformados em trabalhadores 

com vidas precárias e perigosas nas margens de minas industriais e do crescimento 

urbano na Índia. Compreende-se que o empobrecimento afeta diferentes grupos de 

pessoas de diferentes formas; o reassentamento induzido e o deslocamento amplificam 

essa dinâmica de empobrecimento. (BENNET & MCDOWELL, 2012, p. 209; trad. livre)  
76 

 

 Ao mesmo tempo, as comunidades geralmente experienciam transformações intensas nos 

seus modos de relação devido a separação e fragmentação de seus membros em diferentes 

comunidades. Como visto no relato de D. Magnólia, Bastião Raizeiro sofria com a separação de 

sua família e assim como no seu caso, a maior parte das famílias foram divididas em 

assentamentos distintos, causando desarticulação comunitária, fenômeno que Bennet e 

McDowell (2012, P. 12, trad. livre) consideram a 

Parte mais complexa do processo de deslocamento e reconstrução. O termo é usado para 

se referir ao rompimento das estruturas sociais, laços interpessoais, e o tecido social 

envolvente como um resultado do reassentamento forçado. Cernea e McDoweel 

descreveram os elementos centrais da desarticulação da comunidade e o esfacelamento 

dos grupos de parentesco e redes informais de apoio mútuo. O desvendar da espacialidade 

e dos padrões culturais de auto-organização, interação social e reciprocidade representam 

                                                           
76 For most people, the compensation monies, the replacement housing, and the few “company” jobs that were available to 

eligible households in exchange for land were insufficient to replace those lost assets or to provide a foundation on which new 

and sustainable livelihoods could be built. Instead we read in Chapter 6 about people who formerly lived in rather remote rural 

areas, whose life was hard and should not be romanticized as some traditional rural idyll, who were transformed into laborers 

eking out a precarious and dangerous living on the margins of industrial mines feeding India’s mainly urban economic growth. It 

is understood that impoverishment affects different groups of people in different ways; displacement and resettlement-induced 

impoverishment amplifies this dynamic. 209 
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a perca de capital social valoroso que compõe a perca tanto do capital natural quanto 

humano. 77  
  

           Não obstante tais problemas, após a mudança os habitantes tiveram de lidar com uma 

série de dificuldades de ordem estrutural e ambiental do assentamento. No interior das próprias 

comunidades, a arquitetura urbana dos assentamentos é apontada pelos moradores como 

favorável à fragmentação e distanciamento das famílias e comunidades. O assentamento da 

Parada, ao chegarem, não possuía iluminação pública (obrigando os moradores a se organizarem 

autonomamente para comprar luzes para a comunidade), as casas apresentavam problemas de 

acabamento e as ruas se encontravam ainda em terra sem revestimento. Abaixo transcrevo trecho 

do depoimento de Dona Magnólia que integra a performance com múltiplas projeções Carvão 

Para Seus Olhos Tocarem [ https://vimeo.com/190609655 ], em que ela narra sua relação 

sensorial com o pó do carvão e de minério a partir de fragmentos do seu cotidiano após a 

mudança: 

D. Magnólia: Quando a gente chegou aqui, com pouco tempo a siderúrgica começou. 

Começou o trabalho dela sem ser esse negócio de fumaça ainda, de poluição ainda. A 

poluição dela, o que era? Era esse negócio, tipo assim, uma poeira vermelha. A gente 

sabia que era de lá, porque eram as construções né que tavam começando lá. Então o 

vento dava e vinha tudo de lá para cá. Nem só eu me maldizia com isso aí, como os 

vizinhos lá da outra rua, também tudo se maldizia. [...] Então aquela poeira que vinha da 

siderúrgica, era aquela poeira amarela né, o que não é agora, que não é da terra agora. A 

gente vê que não é. E aí a gente vem sofrendo com isso desde que chegou aqui. E ai 

acabou a construção da siderúrgica e começou o trabalho dela lá dentro. Começou o pó. A 

cair. Quando foi um tempo.. de junho pra cá, eu comecei a notar, comecei a notar aquele 

pó preto dentro de casa. Comecei a notar. E assim, tipo aquelas pedrinhas de carvão? E ai 

eu disse pro líder comunitário: não tá caindo um pó preto lá não? Tá Dona Magnólia. Ai 

eu disse: e da onde é? Ai ele disse: Dona Magnólia, é da siderúrgica, das esteiras. E eu 

disse: e é? Ai ficou né. Dias caia mais, dias caia menos. E eu chamava a Roberta e dizia: 

Roberta olha aqui. Eu varria o tapetezinho que tava lá fora, que eu tenho essa mania de 

varrer todo dia né, e passar um pano nos ‘‘bregueço’’ velho tudinho. Ai eu começava a 

limpar a casa, era aquele pó preto. Ai depois começou a aparecer um pó brilhoso, eu dei 

fé no tapete.. eu dizia: Dona Roberta o tapete tá cheio de coisa brilhosa. Eu tornava a 

perguntar ao líder comunitário e ele dizia: é Dona Magnólia, é a poluição, tá caindo.. mas 

as pessoas já diziam que nós ia passar por isso aqui porque nós viemos para o lado que 

comia a fumaça da siderúrgica. Então as autoridades, como o IDACE, o Governo do 

Estado, botou nós aqui porque quis. Mas sabia que ia acontecer isso aí. Esse pó não vai 

acabar não. Ai vem vindo de lá pra cá, é nas plantas.. nas tampas das panelas.. em tudo 

em quanto é canto. Tem dentro do banheiro, em todo canto.. a gente entra dentro do 

banheiro já vai ficando logo o rastro já do pó né. A gente pode lavar todo dia, limpar todo 

                                                           
77 most complex part of the displacement and reconstruction process. The term is used to refer to the tearing apart of social 

structures, interpersonal ties, and the enveloping social fabric as a result of forced resettlement. Cernea and McDowell have 

described the main elements of community disarticulation as the scattering of kinship groups and informal networks of mutual 

help. The unraveling of spatially and culturally based patterns of self-organization, social interaction, and reciprocity represents 

the loss of valuable social capital that compounds the loss of both natural and manmade capital.12 
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dia.. e a coceira que dá? Aí eu varro a casa e o pó fica nos pés da gente. Eu fico toda me 

coçando quando eu tou limpando a casa. E quando eu termino de limpar aqui eu vou 

limpar lá na minha menina que ela trabalha. Aí então isso prejudica muito a gente. Tossir 

de noite. Meu marido agora tá com uma tosse e a gente sabe que não é normal, ele não 

tinha antes. A gente sabe que não tinha. A gente sabe que o que tá acontecendo não 

acontecia antes. Então só pode ser disso aí. Ai a minha menina já adoeceu também. tem 

uma mulher que já tá doente há mais de mês. Porque o governo do estado não sabia? Não 

sabia que isso ia funcionar? Porque que eles trouxeram nós pra cá? Porque não botaram 

nós pra outro assentamento, outro canto? E eles aí [siderúrgica] também tem culpa porque 

deviam ter avisado né, que isso ia acontecer, que ia ficar assim.. então, a conversa que a 

gente vê ai é que não vai acabar.. e é porque ó, vocês não sentiram a catinga que vem 

ainda. Que aqui acolá a gente tá sentindo. Que você jura que tá abrindo assim uma fossa. 

Que tem uma coisa podre. E ainda mais fica no nariz da gente. Ainda ontem tava era 

muito. Ainda mais que o nariz da gente fica ardendo. Boto uma água lá fora, pros 

gatinhos beber, daqui a um pedaço a agua em cima está coalhada.. tipo aquele pó preto, e 

aquele pó preto vem tipo assim uma coisa ligada, tipo um óleo. Não é só aquele pó solto, 

ele gruda no corpo da gente. Às vezes eu boto os óculos no meu esposo, né que eu não 

uso óculos, eu boto quando tou limpando e vou lá pro sol, pra ver os brilhozinho. Minha 

pele fica cheinha. Cheia de brilho. Depois que eu tomo banho que eu acho que sai. Isso 

tudo meu fica cheio de carvãozinho, de brilho, quando eu tou limpando a casa.. que atinge 

mais a gente que tá limpando.  

 

                Para os idosos tal vivência se torna ainda mais traumática e um dos sintomas é o 

adoecimento e o falecimento prematuro. Bastião Raizeiro, após a mudança, perdeu a sanidade e 

Seu Jordão e Dona Magnólia associam tais fatos ao processo de deslocamento:  

D. Magnólia: Quando nós chegamos aqui justamente meu sogro ficou doido. Ele ficou 

doido, doido doido doido mesmo.  

Ruy: a senhora falou que as vezes ele falava o nome do lugar e saia..?  

D. Magnólia: Ele falava, falava, falava muito.. ai ele começou a querer sair, começou a 

querer fazer das coisas dele uma roupa, uma trouxa, uma trouxa que antigamente o 

pessoal fazia né, então ele fazia assim uma trouxa daquela roupa dele, botava debaixo do 

braço e saia..  vestia dois calção, chinela errada.. ele não tava mais no senso dele. Eu saia 

atrás dele e perguntava: irmão bastião onde é que o senhor vai? Vou me embora, vou me 

embora pra tapuio.. eu saia aqui, corria na frente  e trancava o portão.. muitas vezes ele 

queria pular o muro.. foi uma rede de corda, ele botava no pescoço assim, como que.. 

ficou doido.. o pessoal dizia que era mal de Alzheimer, que era não sei o que.. mas só 

aconteceu essas cosias com ele por causa da saída lá.. a pessoa com 85 anos naquele 

lugar.. Viveu a vida toda ali.. Viveu a vida toda ali né. Aqui tinha um cachorrinho, o 

cachorrinho saia atrás dele  e era assim que eu achava ele por acolá. Mas porquê? Por 

causa da saída de lá. Ele queria voltar, voltar.. muitas vezes meu esposo dizia assim: 

Magnólia vamos levar ele lá porque quem sabe se não é pra ele morrer e ele quer voltar 

lá.. não cosmo que ai ele piora cada vez mais se levar ele lá.. e eu sei que assim foi quatro 

anos, porque ele morreu esse ano.. foi quatro anos, quatro anos desse jeito.. mas porquê? 

Devido a nossa saída de lá não foi outra coisa e todo mundo sabe disso.. foi da nossa saída 

d e lá que ele ficou desse jeito. 
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                   A narrativa de morte prematura de idosos, que no caso da Parada conta com mais 

pessoas além de Bastião Raizeiro, é bastante recorrente, de maneira que Cernea propôs um 

modelo que analisa os riscos relacionados ao deslocamento, e assim hipotetiza que a morte 

prematura de reassentados pode se dar devido a uma declínio do status de saúde relacionado às 

mudanças ambientais, a suscetibilidade à novas doenças no novo lugar, a uma perca na qualidade 

da alimentação como um resultado das condições pobres de habitação, ou também devido a 

perca do ambiente familiar estabelecido, pelo desespero e o impacto psicológico por não se 

conseguir prover um futuro seguro para as futuras gerações. 

Vários narradores comentaram que, após a realocação, um número significativo de 

pessoas morreu prematuramente. As causas dessas mortes não pode ser conhecida mas os 

narradores fizeram um link direto com a experiência de realocação e o trauma de perder a 

sua terra e casa. Noshad Khan Tareen, cujas palavras abriram esse capítulo, tiveram 

experiência pessoal sobre isso: eu lhe digo que aqueles que tinham 55 ou 66 anos de idade 

naquela época não sobreviveram para além de dois ou três anos depois que deixaram o 

lugar. Eu posso citar exemplos da minha própria família… eu perdi [ cinco parentes ] 

porque eles não conseguiram se adaptar as mudanças forçadas. As fontes de ganho deles 

haviam ido embora; houve desemprego, eles perderam tudo.  (BENNET & 

MCDOWELL, 2012, p. 44, trad. livre)78 

 

 Para os autores, essa série de constatações gerais em processos de deslocamento coloca as 

pessoas que passam por tais processos em uma categoria especial de pessoas que entram em um 

diferente campo de relações políticas e sociais a partir de uma configuração particular de 

desvantagens, como as expostas até aqui. Envolver-se com tal contexto e trabalhar com tais 

narrativas a partir da perspectiva de um artista/pesquisador demonstrou ser um trabalho 

cuidadoso e que marcou uma fase da pesquisa onde o foco se voltou mais para as relações sócio-

ambientais do lugar, para além do interesse em pesquisar a sua paisagem e poluição.  

 A comunidade demonstrou, a princípio, uma certa desconfiança ou cansaço em relação a 

pesquisadores, pelo fato de diferentes pessoas aparecerem constantemente ‘‘fazendo pesquisa’’, 

mas sem estabelecer um vínculo, uma continuidade ou uma solidariedade efetiva para a 

comunidade.   Conforme fui me aproximando das lideranças comunitárias e através dela tendo 

relações mediadas com o ambiente e outros membros da comunidade, busquei, nesse sentido, 

                                                           
78 Several narrators commented that, soon after relocation, a significant number of  people died prematurely. The causes of these 

deaths cannot be known but  the narrators made a direct link between the experience of relocation and the  trauma of losing their 

land and home. Noshad Khan Tareen, whose words open  this chapter, had personal experience of this:  I tell you those who were 

55 or 60 years of age at that time couldn’t survive  beyond two to three years after they left that place. I can quote examples from 

my own family . . . I lost [five relatives] because they couldn’t adapt to the  change forced upon them. The sources of their 

earnings were gone; there was  unemployment; they had lost everything. 
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criar uma constância de visitas e de situações para apresentar o contexto da minha pesquisa. 

Através da continuidade das visitas, da apresentação das minhas ações e dos dados levantados 

pela pesquisa, assim como com o envolvimento nas ações realizadas pelas lideranças da 

comunidade, foi-se estabelecendo um senso de confiança mútua que possibilitou os 

desdobramentos da pesquisa e da relação. 

 As lideranças comunitárias afirmaram visualizar na colaboração com a pesquisa mais um 

meio de se estar registrando a memória e história do assentamento e das pessoas que nele vivem, 

assim como estimulando um senso de resistência e consciência de si perante os problemas que 

enfrentam e enfrentaram nos últimos anos. As imagens produzidas por mim rapidamente 

passavam a circular por entre o assentamento e pelos outros assentamentos onde vivem outros 

membros do Tapuio, por vezes gerando comoção e a demanda da produção de um 

‘‘documentário’’.   

 Estar realizando a pesquisa estabelecendo esse nível de relação com a comunidade 

enriqueceu o processo de Carvão Para Seus Olhos Tocarem por ensejar desdobramentos para a 

relação entre arte e vida e para a reflexão em torno das potencialidades da forma ‘‘múltiplas-

projeções e performance’’ para lidar com tal contexto. Quanto mais me aprofundava nas 

memórias, narrativas e nuances dos lugares e do processo de deslocamento vivenciado pela 

comunidade, utilizando-me de procedimentos relacionados ao cinema documental e ficcional, 

mais percebia uma variedade e multiplicidade de questões latentes nessa experiência que me 

pareciam encontrar na multiplicidade das telas uma potência de performatividade mais adequada 

à complexidade da situação e da abordagem. Ao mesmo tempo, pensar em como se poderia dar a 

performance da apresentação dessa multiplicidade de questões através da relação entre ação e 

projeção foi um desafio que se colocou e foi ganhando forma conforme desenvolvia a pesquisa 

bibliográfica. 

 No próximo tópico, enfim, compartilharei minha experiência na Colômbia em diálogo 

com relatos registrados por mim ou disponíveis em bibliografia produzida pelas próprias 

comunidades com as quais me relacionei, o que resultou na variação Deslocamento Baião de 

Dois de Carvão Para Seus Olhos Tocarem.   

 

4.1.3 Da Parada para La Gran Parada: comendo baião de dois em La Guajira 
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  Em junho de 2016 me desloquei para Barranquilla, no caribe colombiano, para participar 

da residência artística da Plataforma Caníbal/Fundación Divulgar. Meu objetivo era desenvolver 

dois projetos, sendo um deles relacionado diretamente à presente pesquisa. A intenção inicial era 

chegar em La Guajira, entrar em contato com alguma comunidade Wayúu e apresentar o 

contexto do Pecém como um dos efeitos do mesmo carvão que os afeta.  

Os Wayúu são uma população indígena que habita o norte colombiano, principalmente 

La Guajira e o oeste da Venezuela. Trata-se de uma das mais numerosas populações indígenas da 

Colômbia. Durante os dias em que estive por lá, escutei durante a maior parte do tempo eles 

falarem o wayuunaiki, a língua Wayúu, idioma bastante vital na região. De acordo com 

Rodriguez (2012) os Wayuú se encontram organizados em cerca de 23 clãs, dos quais se 

pertence a partir da linha materna. As pessoas de um mesmo clã compartem um ancestral mítico 

comum – um animal -, sem necessariamente atuarem como coletividade.  

Assim como o Ceará, o estado de La Guajira convive há séculos (BONET-MORÓN & 

HAHN-DE-CASTRO, 2017, p.1) com o problema das secas e da fome. Enquanto no Ceará, 

todavia, tem ocorrido uma crescente e contínua redução da mortalidade infantil, por exemplo, o 

Fonte: GOOGLE EARTH-MAPAS. Http://mapas.google.com. Consulta realizada em. 08/02/2009 

Figura 52 – Mapa de La Guajira.  
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estado de La Guajira segue vivendo esse drama, sendo a população Wayúu a mais afetada. O 

território tradicional dessa população compreende 

toda la península de la Guajira hasta el lago de Maracaibo, zonas aledañas a la 

Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (Cabo de la Vela), 

denominado “Jepira” sitio sagrado de gran importancia para el pueblo, y se le 

asocia al último recorrido que hacen los espíritus hacia el fondo del mar, al cual 

se le denomina “la tierra de los guajiros muertos”. 

 

A Plataforma Canibal serviu como base para articular essa possibilidade de intercâmbio, 

conforme a experiência que tive se fez possível a partir da rede de contatos da residência 

artística, na figura de seu curador Jaider Orsini, que possui ascendência e memórias ancestrais 

Wayúu. Jaider me pôs em contato com um dos artistas que fazem parte da Plataforma, Eusebio 

Siosi,  também um Wayúu. O artista tem desenvolvido performances e videoinstalações, por 

vezes com múltiplas projeções/telas, trazendo seu conhecimento, vivência e ancestralidade 

Wayúu para o ambiente da arte contemporânea, principalmente através do tema dos sonhos, que 

são centrais na cosmovisão Wayúu. Siosi, por vez, me pôs em contato com um líder comunitário 

que, como ele, faz parte do clã Ipuana. 

Fonte: La Usurpadora  

Figura 53 - Eusebio Siosi, Los sueños de la Ouutsü (instalation view), La Usurpadora at Espacio Odeón, Bogotá, 

Colombia, 2015. Two-channel HD video, 16 min. 
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M. S.  foi o líder comunitário que me hospedou na semana que passei em La Guajira. Ele 

mora com sua família em uma região que fica entre Maicao e Barrancas, na comunidade 

chamada La Gran Parada (o que me pareceu curioso visto que no Pecém a comunidade com que 

trabalhei se chama Parada). Ele viaja constantemente pelo estado e país como coordenador da 

Escola de Comunicação Wayúu e como integrante do grupo Sütsüin Jieyuu Wayuuque – Fueza 

Mujeres Wayuu, que ganhou em 2017 o Prêmio Nacional de Direitos Humanos da Colômbia.  

Nos últimos momentos de minha visita de uma semana, M. S. gravou um vídeo sobre a 

experiência do seu lugar com a mineração, direcionado especialmente para aqueles do Ceará que 

estão sendo afetados pelo carvão de origem colombiana. Compartilharei, dialogando com 

referências bibliográficas, alguns trechos da fala de M. S., que também pode ser assistida como 

vídeo de simulação das projeções utilizadas na performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem – 

Deslocamento Baião de Dois. 

 

Meu nome é M. S. W. I. daqui do Estado de La Guajira. Membro da comunidade La 

Gran Parada a qual está ao lado da linha férrea por onde passa o trem que leva o carvão 

da mina para Puerto Bolívar. Temos sido afetados com toda a contaminação que deixa 

esse monstro, como sempre temos chamado, quando passa, o qual está passando 24h ao 

dia e é um trem que passa com todos os vagões, cento e tantos vagões, destapados. Em 

sua passagem vai deixando uma sombra de pó de carvão que é perigosa e traz danos 

para a saúde de humanos e animais. 

 

A comunidade que M. S. vive é afetada principalmente pelo transporte ferroviário do 

carvão mineral, mas seus familiares e outras comunidades da região colecionam narrativas que 

envolvem poluição ambiental, militarização do lugar, ameaças e deslocamentos forçados,  

relacionados à exploração do território feita por El Cerrejón, a maior mina a céu aberto do 

mundo, que os avizinha.  

 

La llegada de El Cerrejón al departamento de la Guajira se da durante la segunda mitad 

del siglo XX, época en la que los sucesivos gobiernos nacionales se interesaron por 

alavancar la nación en las redes económicas internacionales a través de políticas 

desarrollistas. El proyecto fue pionero, en envergadura y en producción, durante finales 

de siglo y continua siendo uno de los mayores en el país; las implicaciones sociales y 

económicas que tuvo la llegada de infraestructura de gran formato para la extracción y la 

posterior comercialización del carbón impactaron directamente la región caribe que veía 

en este proyecto la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y de convertirse en el 

motor del desarrollo en el país. (FUERZA DE LAS MUJERES WAYUU, 2015, P. 18) 

 

 Assim como no caso do CIPP, a indústria do carvão na Colômbia está associada a um 

projeto desenvolvimentista voltado para a inserção do país em redes de capital internacional. 



124 

 

 

Ainda que hajam relatos indígenas da presença de antropólogos à serviço da instalação da mina, 

qualquer conhecimento gerado na área não afetou o desconhecimento das tradições daqueles que 

viviam na região antes da empreitada desenvolvimentista, que impôs um modelo de 

desenvolvimento e projeto nacional indiscutível, causando uma série de consequências para a 

vida daqueles que foram ignorados e que tiveram seus montes sagrados transformados em 

depósitos de rejeitos (FUERZA DE LAS MUJERES WAYUU, p.19) ou explodidos para a 

extração do carvão, além de terem sido obrigados a reconfigurar sua visão territorial e abandonar 

os espaços que costumavam habitar. 

 

M. S.: Quando se veem as imagens do que é a mineração a céu aberto dá uma dor e como 

um sentimento de ser indefeso, essa raiva. Isso era nosso, e agora estão nos roubando. 

Porque esse território era algo verde, onde se podia encontrar a água e todo fruto silvestre 

que se podia comer. Hoje não se pode mais. O que se vê é o pó.. Albania, Alto Nuevo, 

Barrancas, que são os municípios que estão dentro de todo o processo da região onde está 

a mina, recebem diariamente esse pó.. Em Albânia você pode ver isso 24h, esse pó que 

está caindo.. o qual a autoridade de licença ambiental diz que não faz mal, que não afeta 

A mesma coisa diz a Cuerpo Guajira, que não afeta. E todos relacionados ao Estado 

dizem que não afeta. Mas claro, eles estão em Bogotá. Eles não vem passar uma noite 

debaixo de uma arvore, comer ou ver a agua que está dentro das comunidades do corredor 

ferroviário.. Cento e tantos km passando por muitas comunidades...  

 

Os primeiros impactos diretos começaram a ser sentidos nos anos 1980, envolvendo 

diretamente a poluição gerada pelo estabelecimento da infraestrutura industrial, pela extração e 

transporte do carvão. Os primeiros protestos começaram a ocorrer, de acordo com a Fuerza de 

Mujeres Wayuu (2015) em 1991, trazendo como efeito o deslocamento das pessoas que viviam 

há menos de 5km da mina.  

los contrastes que se evidenciaran con la llegada de Cerrejón al país se concentraron en la 

perdida territorial indígena. El desplazamiento obligatorio de las comunidades que 

tuvieron que abandonar su territorio ancestral, el rechazo de sus tradiciones, el 

desconocimiento de sus símbolos culturales y la ausencia de inversiones publicas que 

mejoraran la calidad de vida de los indígenas contrastaron con la llegada de obreros de 

todo el país, de ingenieros internacionales, de grandes obras, de tecnología de punta, de 

millonarias sumas dirigidas a la realización del proyecto (FUERZA DE LAS MUJERES 

WAYUU, 2015, p. 21) 

 

A narrativa de M. S. é semelhante às trazidas por Bennet e Mcdowell, que chamam 

atenção para os impactos pessoais e locais de processos econômicos que são globais e 

conectados à padrões de investimento e negócio internacional, onde os planejamentos e 

preparações de implementação não trazem as comunidades para participação e negociação, 

acarretando a imposição de deslocamentos, sequencias de erros administrativos e danos 

ambientais. Para M. S., 
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A ambição, tanto do governo quanto das multinacionais, deslocou muitas pessoas, 

comunidades do seu território ancestral. Território que foi nosso milenarmente. Nos 

sentimos realmente diante de um monstro que possui todos os recursos que não temos 

para o enfrentar. Mas temos a vontade de defender nosso território até onde possamos, ate 

o ultimo dia que possamos seguir resistindo e eu sei que de geração para geração vamos 

estar nessa luta. Porque anteriormente, quando chegaram com essa mentira de que a 

mineração iria trazer progresso, desenvolvimento, uma vida melhor, ia mudar a vida para 

melhor.. De tudo isso, uma coisa que é certa é que mudou nossa vida, mas a mudou para 

mal. Temos de tudo, como eles dizem: de todas as doenças que possam existir e que não 

conhecíamos. Anteriormente não sabíamos o que eram doenças pulmonares, respiratórias, 

não tínhamos doenças na pele.. Hoje em dia todas essas doenças estão presentes..  

 

 A experiência da chegada de Cerrejón, para os Wayúu, foi de ataque direto a sua 

ancestralidade, espiritualidade e cosmovisão:  

nosotros los indígenas wayuu décimos que el carbón hace parte de los órganos de mama 

tierra que representa su equilibrio en lo que se entiende por territorio, nosotros los wayuu 

no somos mineros, desde lo que entiendo como miembro de esta cultura y lo que me han 

ensenado mis ancestros es que si hablo un poco que puedo decir que el carbón que se 

encuentra en el cerro de cerrejón están allí acompañados de espíritus wayuu que en ese 

lugar están ubicados unos cementerios wayuu, sitios sagrados, esta pulowi, que sabe lo 

que cuida ahí, y están los animales también como parte del equilibrio de nuestra cultura 

wayuu. (FUERZA DE LAS MUJERES WAYUU, 2015) 

O carvão têm o seu próprio juseyuu, ‘‘espirítos Wayuu’’, que são interpretados através 

dos sonhos Wayúu. A importância desses sonhos aprendi no dia em que cheguei na comunidade 

da La Gran Parada. A noite, fui convidado por M. S. para testemunhar um ritual anual da 

comunidade. Bastante honrado pela hospitalidade e abertura, perguntei a ele o que determinava 

que aquele dia específico do ano deveria ser o dia do ritual, quando ele me respondeu: ‘‘un 

sueño’’. Assim, me percebi em um lugar que, em meio à muitas precariedades de nível social e 

econômico, era ao mesmo tempo bastante rico em termos de potência para criação, com um 

acúmulo de experiências de resistência e vizinhança com Cerrejón que permitia a existência de 

pessoas como M. S., um realizador audiovisual engajado nas políticas de sua identidade étnica 

em meio ao ‘‘pesadelo do carvão’’, tendo trabalhado na produção de documentários e ficções 

com jovens Wayúu, aprofundando-se e ensinando a linguagem audiovisual. A imaginação, em 

uma sociedade regida pelos sonhos, pode ter um papel bastante significativo, creio que hoje 

especialmente quando está empoderada de ferramentas como o audiovisual.  

Junto de M. S. percorri a região conhecendo comunidades que foram ou estão sob ameaça 

de deslocamento; conheci o rio Rancheria, que passa por dentro da mina carregando seus rejeitos 

e cujos córregos são alvo constante de desvios para os interesses e territórios industriais; subi 

montes junto dele e sua família, para visualizarmos melhor às instalações da mina. Ele também 
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atuou como copiloto do drone quando fizemos imagens por cima da região de extração. 

Enquanto eu conhecia algumas das comidas novas ou comuns que os Wayúu se alimentam, 

apresentava aos que conviviam comigo algumas comidas veganas79, conforme essa é minha 

opção alimentar.  

Apresentei para ele os vídeos que havia produzido com a comunidade no Pecém, assim 

como a máscara com o carvão que recolhi no Brasil. Enquanto ele visualizava a fala de Dona 

Magnólia, me apontava várias semelhanças com o caso deles. A diferença, todavia, estava no 

fato de que a mina já está instalada há 30 anos, e vários dos eventos e discursos que são 

produzidos no Ceará agora já estão saturados em La Guajira. As populações lá possuem menos 

ilusões em torno das promessas de emprego e já está bastante claro que a vida de várias 

comunidades piorou nos últimos 30 anos, o que provocou uma articulação e resistência em um 

nível de organização que no Pecém ainda ensaia se estabelecer. Como mencionado 

anteriormente, essa articulação envolve a Escola de Comunicação Wayúu, que fornece cursos de 

formação em jornalismo e audiovisual para jovens, produzindo tanto documentários quanto 

ficções refletindo sobre questões indentitárias e ecológicas.   

 

Existe um ditado que diz que não há nada pior do que um mal vizinho. nós não temos um 

mal vizinho, temos uma epidemia, um monstro como vizinho. Um vizinho que o que deu 

foi desastres, foi miséria, mais de 30 anos com a presença desse monstro no estado de La 

Guajira, o qual acabou totalmente esse entorno sócio cultural do qual gozávamos 

anteriormente nos do povo Wayuu Não só nos da população indígena, mas também os 

afrodescendentes e os camponeses. [...] Nós aqui mais de 30 anos  com essa contaminação 

hoje estamos dispostos e prontos a prestar assessoria e orientação e compartilhar com 

todos nossa amarga experiência do que é viver ao lado de um monstro tão grande como 

Cerrejón para que isso não volte a acontecer  em outros lugares do mundo..  desde aqui 

nós estamos dispostos a dar tudo por essa luta e aos que estão em outros países  digam 

não a mineração.. Primeiro esta nosso território nossa mãe terra nos dói que estejam 

tirando toda a estrutura seus ossos  e sua debilitação permanente e depois virão as 

consequências.. Para nos agora não mas sim para os que vem depois de nós.. Para as 

gerações futuras. E falo de gerações futuras muitas vezes com uma interrogação ou com 

uma dúvida que me faz pensar se elas existirão ou não. São muitas dúvidas que deixa o 

monstro que vive ao lado...  

 

 Essa disposição de solidariedade e assessoria, da parte de M. S., acabou me provocando 

inquietação. Passei a alimentar o desejo de fomentar ainda mais um intercâmbio direto entre as 

comunidades, para além do espaço das performances que estava criando. A experiência de estar 

articulando a conexão entre narrativas comuns a uma mesma materialidade, porém distantes 

                                                           
79 Sem origem animal. 
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espacialmente e até então narrativamente desconectadas, afetou todo o processo de criação e 

reflexão da presente pesquisa em arte. A ideia de incorporar o baião de dois na performance veio 

exatamente desse desejo de intercâmbio: para além dos problemas relacionados ao carvão 

mineral conectando as comunidades, existem vários outros pontos de conexão entre as 

comunidades que podem ser realçados. O baião é uma conexão existente para além do problema 

do carvão.  

 A experiência de estar naquele lugar e toda a convivência que tive durante o tempo que 

passei afetou significativamente minha percepção sobre a pesquisa, especialmente da sua parte 

escrita. Tomei um distanciamento do texto, após retornar para casa, e retornei apenas 

posteriormente, consciente de alguns caminhos bem tomados no processo, assim como de outros 

ainda a se tomar e outros que requisitariam mais tempo para ser seguidos. Por outro lado, a 

experiência de criar uma performance com o material produzido, poucas semanas após retornar o 

Brasil, alimentou positivamente a pesquisa, possibilitando algumas das conclusões as quais 

chego.   

 

5.CONSIDERAÇÕES EM TORNO DE UMA POÉTICA DO DESLOCAMENTO 

Estamos o tempo inteiro atribuindo sentido para tudo que fazemos, em todas as esferas da 

nossa vida, percebendo os ambientes que nos circundam, sendo afetados e afetando a eles. 

Quando a vida começa a estar envolvida nessas esferas da arte e da pesquisa, direcionada para 

questões que entrecruzam esses campos, podem surgir possibilidades curiosas de se perceber os 

ambientes, conectando narrativas existentes ao mesmo tempo que criando novas narrativas e 

trazendo para a superfície conhecimentos científicos em torno de fenômenos que tem afetado 

comumente diversas localidades do mundo.   

 Por um lado, a pesquisa se percebeu em e criou ambientes que estimulavam uma atenção 

fragmentada por uma multiplicidade de eventos ocorrendo em um nível imagético, tátil, sonoro, 

teórico e estomacal, envolvendo a fala de Dona Magnólia e o depoimento de M. S., o barulho do 

carvão batendo em uma panela com baião de dois a ser servido para o público, o contato tátil 

com uma máscara audiovisual de carvão mineral, a presença afetiva e ativa no espaço expositivo 

de membros de uma comunidade afetada pela questão ambiental; uma presença que também é 

espectadora das imagens de drone das paisagens nas quais estão contextualizados e que foram 

projetadas nesse espaço.  
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 Por outro lado, a pesquisa precisou se organizar e se estruturar discursivamente e o foi 

fazendo conforme se ia vivendo. Ainda que haja muito planejamento, organização e 

esquematização para se fazer uma pesquisa, ao ela se fazer ação no decurso da vida, pensar em 

termos conclusivos é como pensar uma barragem de contenção para o fluxo do processo. Essa 

barragem talvez se coloca necessária, enquanto um filtro temporário para se interferir na 

qualidade da reflexão, para que logo o fluxo possa seguir e a barragem ser rompida.  

 Conforme essa barragem vai se instalando, vê-se que enquanto o fluxo corre solto, nem 

sempre o foco acompanha o que está em movimento. Quando o que está em movimento em uma 

pesquisa é toda uma multiplicidade de projeções em movimento, a atenção para um objetivo 

específico, uma finalidade delimitada ou um recorte conceitual de fronteiras bem erigidas pode 

ser mais um problema para se perceber onde estão as potências da pesquisa do que a solução 

para não se perder em seu processo. Apenas agora, por exemplo, consigo perceber como essa 

pesquisa me influenciou para questões relacionadas à infraestrutura, para uma abordagem crítica 

de pensamento infraestrutural que não está diretamente colocada no texto, mas que certamente 

serão objeto de pesquisas futuras. Há mais nas imagens do que um texto pode sugerir ou 

condensar. 

 Enquanto estava então, inicialmente, pensando que o foco central da contribuição da 

presente pesquisa eram questões relacionadas mais estritamente à experiência da imagem em 

movimento no campo das artes,  essas mesmas questões me mobilizaram a concluir que esse 

(falso) foco central me levou para uma multiplicidade mais volumosa: as narrativas de 

deslocamento levantam um conhecimento que fogem de especificidades de uma área do 

conhecimento e elementos imagéticos de pesquisa puderam ser incorporados em processos de 

ordem até mesmo jurídica, por exemplo.80 O conhecimento, nesse tipo de pesquisa, não está 

exatamente em uma linha reta de evolução, mas em extratos e camadas a serem cavadas.  

 A proposta é de se cavar esses extratos com a mão, indo ao encontro de imagens em 

movimento em múltiplas projeções, com suas narrativas e objetos diversos em movimento, 

compostos por essa materialidade específica de um carvão mineral coletado de pontos 

geográficos marcados por conflitos em torno de lógicas de desenvolvimento semelhantes. É ir 

também ao encontro de pessoas e relações que se configuraram em uma dinâmica eventual de 

                                                           
80 Relatório sobre a situação atual da comunidade foi apresentado em audiência na sede da Advocacia Geral da 

União em outubro de 2017, utilizando-se de imagens produzidas no contexto dessa pesquisa para as múltiplas 

projeções. 
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lugar: os contatos artísticos e étnicos de uma residência na Colômbia, as caminhadas 

ficcionalizantes sobre campos de memória e projetos fracassados de desenvolvimento, banhos de 

lagoa ou comidas compartilhadas. 

 No texto, creio que o primeiro capítulo, e consequentemente, uma primeira fase da 

pesquisa, esteve mais relacionado a uma dimensão pessoal de se ir descobrindo como 

pesquisador-artista nessa paisagem, contextualizando-se em relação a abordagens da arte sobre 

questões ecológicas e criando interferências que podem possuir um sentido mais claro no campo 

pessoal e artístico. O levantamento bibliográfico e os nexos estabelecidos colaboraram para 

definir uma estratégia de aproximação e performance com a paisagem, gerando uma investigação 

da materialidade do carvão mineral que promoveu uma associação dessa materialidade com 

desdobramentos históricos da arte e de artistas como Hélio Oiticica, assim como promoveu o 

estabelecimento de afinidades com abordagens sobre ecologia. Toda essa base facilitou, 

inclusive, o contato posterior com as comunidades, conforme todo o conhecimento levantado e o 

material videográfico, escultórico ou performativo produzidos nesse primeiro momento foram 

utilizados quando comecei a conversar com as pessoas das comunidades. Essa base pré-existente 

colaborou para que a aproximação se desse de uma maneira distinta da qual eles já estão um 

pouco acostumados a ter, a partir de outros pesquisadores de outras áreas que circulam por tais 

lugares.  

O segundo capítulo, por outro lado, traz uma amplitude mais social, possui uma 

orientação mais de base etnográfica, ainda que livre da ideia de uma etnografia propriamente 

dita; o capítulo conecta, iniciando-se com questões artísticas, o trabalho com uma dimensão bem 

maior do que a da pessoalidade ou do artístico, ao trazer a narrativa de vida de pessoas que 

vivem nesses lugares e que podem falar de sua problemática desde uma posição situada por uma 

experiência de tempo e intensidade próprios, inalcançável à experiência de um pesquisador ou 

artista que passa a se relacionar com o problema eventualmente. Por vezes, ao me deparar com 

dramas tão complexos, me questionei se a produção de máscaras de carvão ou de uma 

performance sobre o tema não seria algo trivial ou inadequado para a situação. Ao vivenciar com 

mais intensidade as narrativas do segundo capítulo, tive dúvidas sobre o conhecimento levantado 

no primeiro capítulo.  

Creio, todavia, que tive minha importância como pesquisador e artista reconhecida pelos 

próprios membros das comunidades, que comentaram reiteradamente o valor da colaboração da 
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pesquisa, da produção de imagens, discursos e narrativas que chamassem atenção para suas 

problemáticas, que investisse conhecimento sobre o que eles vivem para melhor os situar e 

contextualizar. Esse reconhecimento não é direcionado, a meu ver, apenas ao artista/pesquisador 

em si, mas à própria arte como pesquisa: creio que as pessoas com as quais trabalhei sabem 

reconhecer seu potencial peculiar, sua significância distinta da dos sociólogos ou médicos que 

também circulam pelo lugar realizando suas investigações. 

Pela desenvoltura possível do modo de se pesquisar em artes, não só eu estabeleci 

relações novas com pessoas e ambientes, como também os próprios membros das comunidades 

localizadas tão distantes entre si passaram a conhecer como o mesmo carvão mineral os afeta de 

maneiras semelhantes e distintas. Nesse sentido, creio que tanto a bibliografia de Bennet & 

McDowell, como as colaborações realizadas pelas avaliadoras na qualificação dessa pesquisa, 

direcionaram o trabalho para esse aspecto que, de fato, depois se mostrou o mais relevante: essa 

possibilidade de intercâmbio e interconexão entre as comunidades e entre elas e várias outras que 

podem ser identificadas por meio da bibliografia que traz e leva em consideração suas narrativas 

pessoais.  

Trabalhos como esse colaboram para que as dinâmicas recorrentes do desenvolvimento e 

seus efeitos em termos de deslocamento e meio-ambiente sejam apontados e evidenciados de 

maneira mais sistemática. As multinacionais, em seus contextos locais, comportam-se 

minimizando os problemas, desqualificando as denúncias locais, tornando pessoais questões que 

são de ordem social e fazendo parecer fortuito o que na verdade é um padrão de comportamento 

predatório global. Como vimos na bibliografia, diversas narrativas se repetem em vários lugares 

do mundo marcados pelos mesmos tipos de projeto de desenvolvimento. O trabalho de arte pode 

colaborar para identificar fluxos escondidos ou invisíveis de materialidades e problemáticas 

ecológicas no contexto da economia global, rastreando rotas, investigando arquivos, investindo-

se criticamente, chamando atenção por meio de seus modos de produção e difusão, que sem 

tantas complicações, no contexto atual das artes, pode atingir relativamente escalas globais e 

nacionais, além de local.  

Parece-me interessante como se foi reconhecendo esse fluxo de deslocamento do carvão 

mineral da Colômbia para o Pecém, do Pecém para a casa das comunidades da Parada, da Esteira 

para o espaço de arte, do espaço de arte de volta para Colômbia e para o espaço de arte 

novamente, misturado com baião de dois. Surpreendeu-me, no início do projeto, o tempo rápido 
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entre o momento em que comecei a trabalhar e produzir em torno do tema e o momento em que 

essa produção começou a circular em festivais/exposições internacionais, antes mesmo de ter me 

aprofundado nas relações com as comunidades. Isso fez com que me questionasse sobre a minha 

legitimidade para estar difundindo o tema. Ainda que me sentisse afetado pelo problema, ele não 

me afetava da mesma maneira intensa com a qual afeta as pessoas que vivem no seu entorno.  

Com esse sentimento, acabei logrando desenvolver relações que julgo bem especiais, para 

além da frieza ou objetividade técnica geralmente esperada de um pesquisador. Nessas relações 

tive meu trabalho com o tema reconhecido, ao mesmo tempo em que as pessoas afetadas se 

reconheceram respeitadas no espaço em que meu trabalho se deu. Pude discutir arte 

contemporânea com as comunidades, trazer elas para o espaço do que eles passaram a 

reconhecer nomeadamente como performance, algo completamente novo, mas do qual se 

sentiram parte, conforme se viram não só sendo apresentados e representados em imagens 

audiovisuais, mas presentes em meio à ações no espaço expositivo que se conectam com suas 

experiências e traumas de vida.   

A interconexão dos problemas ambientais e a possibilidade de relação entre as 

comunidades no espaço da performance se tornou, conforme o processo se desdobrou, o que me 

parece mais potente dessa poética do deslocamento, como uma forma de subversão criativa das 

experiências traumáticas de deslocamento e de uma arte como catalisadora de processos de 

interculturalidade.  

Chegar nesse ponto do processo esteve, a meu ver, diretamente relacionado à essa 

orientação constante de envolver a possibilidade de múltiplas projeções audiovisuais com ação 

em performance. A produção de imagens de diversas ordens (experimental, documental, 

ficcional, vídeoperformance) foi dispositivo para estar se relacionando com as comunidades de 

diversas maneiras e em diversos momentos distintos, trabalhando com eles tanto a memória de 

suas vidas por meio de recordações e de imaginações criativas, quanto conjecturando 

possibilidades de um futuro melhor. Nesse sentido, creio que ganha o pesquisador que consegue 

pensar as metodologias da arte como efetivas não só nos procedimentos de sua pesquisa, mas na 

sua própria experiência de vida e dos envolvidos. Nesse caso, esse modo de olhar para o mundo 

buscando capturar uma multiplicidade de experiências de ordens diversas e as pôr em relação 

com a possibilidade de ações relacionais, de performance, de espaço, enseja um modo de estar no 
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mundo que me parece útil para além da minha identidade e título de pesquisador, candidato ao 

título de mestre em artes, artista, etc.   

Tratando dessa questão mais formal das artes, creio que o teor documental de uma das 

três telas, nas duas performances, traz a fala das próprias pessoas que são afetadas por esse 

carvão no Ceará e em La Guajira. Essas falas dialogam com imagens projetadas da paisagem, 

que foram produzidas junto dessas pessoas, contextualizando espacialmente, geograficamente e 

em termos de paisagem as suas localidades afetadas pela infraestrutura industrial. Ao mesmo 

tempo, as falas são a base sobre a qual eu conecto as minhas próprias experiências nesses 

territórios, enquanto artista, pesquisador e enquanto pessoa. Através de ações diversas 

relacionando a materialidade do carvão mineral com dispositivos audiovisuais, fotográficos, 

corporais e discursivos, conecto a minha experiência com a dos sujeitos em fala, assim como 

facilito a conexão de espectadores comigo, com as comunidades e com o carvão. 

Por outro lado, a oportunidade que um artista tem de vivenciar um processo criativo ao se 

deslocar para residências de arte é especial e um privilégio. Para artistas trabalhando 

interconectando comunidades afetadas por problemas ambientais causados pelos fluxos de 

matérias na economia global, como pode o processo artístico minar o privilégio de deslocamento 

que o artista tem? Essa foi uma questão que me surgiu enquanto estava na residência artística na 

Colômbia, questionando meu próprio privilégio de me deslocar esses 4500km para fazer arte 

sobre essas interconexões. Creio que o projeto de uma poética do deslocamento deveria se 

desenvolver nessa direção, apoiando uma resposta experiencial para essa questão e investindo 

em uma outra questão: como o sentido traumatizado de deslocamento experienciado pelas 

pessoas pode ser convidado à subversão pela criatividade em um processo artístico?  

Algumas semanas após retornar da Colômbia, tive a oportunidade de realizar a 

performance Carvão Para Seus Olhos Tocarem dois dias consecutivos, na mostra Entre-

Performances do Centro Cultural Dragão do Mar.  Com essas perguntas na cabeça, acordei com 

a comunidade da Parada que parte do cachê seria direcionado para o fretamento de um micro-

ônibus, trazendo 12 pessoas da localidade para participar da performance, dentre elas Dona 

Magnólia e Seu Jordão, que dão seus testemunhos nas projeções. Antes disso, apenas o líder 

comunitário havia participado individualmente de uma apresentação. 

Dona Magnólia, especialmente, foi afetada pelo processo de criação de uma maneira 

bastante potente e me pareceu dar uma resposta quanto à essa possibilidade de subversão do 
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trauma do deslocamento por meio da arte. A primeira vez que a encontrei, na minha primeira 

visita ao assentamento, estava claro uma certa hostilidade, da sua parte, para com pesquisadores. 

Dona Magnólia, depois de viver anos cuidando de seu sogro com Alzheimer, sob a poeira da 

construção da indústria e do carvão, havia se tornado mais amarga diante da vida e perdido a 

esperança em relação à situação da poluição e da comunidade. Ela apresentava indisposição para 

sair de casa, algo que só fazia sob extrema necessidade e a contragosto.  

Conforme meus vínculos com a comunidade ficaram mais fortes, Dona Magnólia se 

tornou uma das pessoas com as quais desenvolvi mais afeto, e não à toa foi ela quem gravou o 

depoimento que é projetado nas performances, com a imagem dos seus olhos sobreposta ao pote 

de pó de carvão que ela coleta no processo de limpeza de sua própria casa. Ao saber que 

realizaria a performance no Centro Cultural Dragão do Mar, resolvi insistir para que Dona 

Magnólia fosse e participasse. Depois de muita insistência da parte de outros membros da 

comunidade e de mim mesmo, ela aceitou o convite e foi assistir ao seu próprio depoimento e 

participar da ação, entregando sua própria vassoura e o pó de carvão da sua casa para pessoas 

que estavam presentes no momento da performance.  

Desde então, seus familiares e amigos afirmam que ela passou a sair mais, tendo ela se 

engajado na ideia de estar junto das lideranças comunitárias nas audiências jurídicas e reuniões 

relacionadas ao caso da comunidade. O líder comunitário reconhece, a partir da participação de 

Dona Magnólia na performance, uma mudança considerável no seu comportamento, e atribui 

essa mudança ao dia da performance. Creio que essa narrativa corrobora a impressão de que a 

arte pode atuar como um dispositivo subversor de traumas relacionados aos processos de 

deslocamento e reassentamento, afetando a imaginação e abrindo um campo de ação peculiar, 

que pode repercutir positivamente na vida das pessoas que se envolvem em seu processo.  

Creio que, devido a essa participação coletiva, passei a ver que há uma arte que, ao se 

propor como articuladora de narrativas e experiências, pode ser propulsora de modos de resistir e 

se estar vivo em meio aos danos de um ambiente contaminado. É o mesmo gesto de Oiticica de 

convidar pessoas geralmente alheias ao espaço elitizado do museu, porém enquanto lá é a 

presença da favela que causa espanto, aqui é um clima de risco ambiental que passa a afetar o 

espaço cujo ambiente costuma estar sempre ambientalmente sob total controle, asséptico.  

Com isso, creio que, ao pensar em uma poética do deslocamento, passo agora a levar em 

conta um emaranhado de relações entre ecologia, vida e memória, formas de arte, de 
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audiovisualidade e de abordagens teóricas. Do envolvimento entre tudo isso, creio que surge um 

caminho ou percurso estratégico para se trabalhar com dinâmicas complexas, articulando 

experiências e narrativas com um interesse de subverter traumas e tendo o imaginar como um 

gesto político.  

A arte pode interferir em uma paisagem, performando-a e a deslocando para o contato 

tátil com outros desconhecidos, sensibilizando e afetando. Ao mesmo tempo, ela está inserida no 

próprio fluxo de materialidades, bens simbólicos e mercadorias entre o global e o local, sendo o 

artista por vezes um sujeito dotado de privilégios. Esses privilégios podem ser distribuídos, 

trazendo pessoas que podem estar distantes desse mundo das artes para dentro dele, contribuindo 

para que a arte atinja um outro público, trazendo-o para o seu espaço como protagonista. Mais 

ainda, a arte, ao ser configurada como ação e como articuladora de narrativas que carecem de 

conexões, tem o potencial de produzir um modo de conhecimento que se desloca nas suas 

disciplinas e efeitos para além dos muros da arte e da academia, afetando modos de vida.  

Figura 54 – Participação da comunidade performance no Centro Cultural Dragão do Mar. 
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Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 55 – Participação da comunidade performance no Centro Cultural Dragão do Mar  
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Figura 56 – Performer com membros da comunidade após apresentação a Performance no Centro Cultural Dragão 

do Mar. Fonte: Arquivo Pessoal 

Fonte: Arquivo Pessoal  
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Figura 57 – Moradores da Parada Acompanhando Vôo de Drone 
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Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 58 – Subindo uma serra sagrada para os Wayúu, em companhia de membros da comunidade. 
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Fonte: Arquivo Pessoal  

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 59 – Cruzando o Rio Rancheria, ameaçado pela mineração em La Guajira. 
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Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 60 – Com membros das comunidades Wayúu 



141 

 

  

 

 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É interessante chegar na conclusão constatando a afirmação de Arlander (2015), ao tratar 

sobre a performance como pesquisa, de que quem pesquisa assim vive sobre o dilema de que ao 

fim da pesquisa terá produzido uma outra versão do problema ao qual buscou solucionar. O que 

se escreve em termos conclusivos poderia ser visto, assim, quase como uma reedição da 

introdução com outras questões.  

Nesse momento, creio que a pesquisa alcançou um resultado para além do planejado e do 

imaginado, possibilitando que eu compreenda melhor alguns dos meus interesses e referências 

enquanto artista-pesquisador, abrindo caminho para que encontre pontos de interseção entre essa 

pesquisa e outras pesquisas que realizei ou realizo. Relações de vizinhança com infraestrutura e 

os afetos relacionados a experiências de deslocamento são dois interesses que perpassam projetos 

meus e parte do fundamento foi significativamente desenvolvido aqui.  

Certos temas tangentes e pulsantes da pesquisa não são aprofundados, no que se poderia 

agregar conhecimentos em torno de discussões que envolvem filosofia, geologia e arte, como por 

exemplo as discussões que envolvem ‘‘novo materialismo’’, sua estética e as mudanças 

ecológicas discutidas em torno de termos como antropoceno, capitalosceno, chuchlutsceno e 

outras denominações existentes. Inevitavelmente, ainda que não diretamente, tais questões estão 

presentes no texto de maneira a trazer uma colaboração situada, experiencial e estética para a 

discussão. 

Enfim, é importante que a pesquisa colaborou e ainda pode colaborar mais com a 

comunidade em alguns processos institucionais, mantendo-se também aberta para 

desdobramentos em termos de arte, para além do próprio contexto da pesquisa em si. Fica como 

um desejo final, para além do inesperado, a expectativa de que em algum momento lideranças 

comunitárias ou membros das comunidades da Parada e da La Gran Parada possam se encontrar 

no espaço da arte e da performance, ampliando as possibilidades de interferência, intercâmbio, 

assim como sua participação no espaço da arte.  
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