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Trajetos e devires, a arte os torna presentes uns nos outros (...) 

Difícil fotografar o silêncio. Entretanto tentei. 

Resumo

A obra artística é destacada neste texto enquanto matéria vertente da 
intimidade do artista com a arte, capaz de resistir, com inventividade, a 
momentos sombrios e afetos tristes. Para ilustrar os modos de resistên-
cia da arte, uma narrativa fotográfica é utilizada como base. A poten-
cialidade comunicativa das imagens de mulheres em situação de mi-
gração, deslocamento forçado e refúgio na forma de retratos poéticos 
emerge como atributo do fazer artístico. As poéticas visuais são consi-
deradas as áreas de onde respostas aos apelos lançados podem surgir. 
Nos interstícios do visível surge uma escrita que se insere verbalmente 
na corporeidade das imagens e participa graficamente do texto que se 
conforma. As reflexões teóricas apoiam-se em obras de Jacques Derrida 
e Gilles Deleuze. 

Palavras-chave: Obra de arte; Poéticas Visuais; Fotografia; Artes do vi-
sível.

Abstract

Artistic work is highlighted in this text as the strength of the artist’s 
intimacy with art. It is considered capable of resisting, with inventive-
ness, dark and sad moments. To illustrate the ways art resists, a photo-
graphic narrative is used as a framework. Poetic portraits of women´s 
images in migration, forced displacement and refuge situation emerge 
as an attribute of artistic making. Visual poetics are considered the area 
from which responses to appeals may come. Between visibility and in-
visibility, a writing appears and it is verbally inserted in the corporeali-
ty of the images, graphically participating in the text. Theoretical views 
are based on the works of Jacques Derrida and Gilles Deleuze.

Keywords: Work of art; Visual poetics; Photography; Visible.

O que nos move ao fazer artístico

Somos movidos por afetos. Eles podem nos mover a criar ou nos 
mover a limitar, coagir ou mesmo a impedir o ato criativo. E, assim, a 
energia positiva que nossa atenção dedica à criação de bens artístico-
-culturais pode ser levada a transformar-se, gradativamente, em aco-
modação e apatia. Ainda que sujeitos de nossas escolhas, também nos 
sujeitamos a escolhas alheias pelo simples fato de vivermos coletiva-
mente. 

No Brasil, um tempo sombrio de afetos tristes e raivosos parece 
se impor sobre aqueles que lidam com as artes: artistas, professores de 
arte, apreciadores de obras artísticas, curadores e públicos de variados 
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perfis. Nossas relações interpessoais e institucionais, contagiadas, de-
monstram a debilidade do momento e, também convalescentes, solici-
tam amparo. 

Mas não queremos nos ocupar de denúncias ou queixas, senão 
refletir, por meio de uma narrativa fotográfica, sobre os modos de resis-
tência que a arte inventa para si. 

Salvaguarda de memórias, a narrativa fotográfica nos auxilia a 
sobrepor ao corriqueiro e desgastante momento sócio-político que vi-
vemos, o olhar poético imprescindível à travessia de dramas humanos. 
Por olhares firmes e ternos, esse tempo que passa e nos perpassa se 
atesta na beleza marcante de mulheres em situação de refúgio, migra-
ção e deslocamento forçado. 

Nessa busca poética por imagens capazes de nos fazer pensar 
sensivelmente sobre os problemas enfrentados por pessoas em situação 
de extrema vulnerabilidade resiste, corajosamente, a expressão artísti-
ca. De forma simples, por vezes rudimentar, o misterioso instante de 
um sorriso ou olhar irrompe do contato íntimo entre o artista fotógrafo 
e a pessoa fotografada.

Os retratos tomados como base para essa escrita apresentam 
mulheres que lutam pelo direito de habitar nossa casa comum. Elas 
transitam entre fronteiras físicas, legais e culturais em busca de aco-
lhimento. Sofrem perseguição, são discriminadas, têm direitos vio-
lados e, ainda assim, buscam garantir a dignidade de suas vidas.  

A diversidade étnica, racial, etária, social e linguística exposta 
nas imagens dimensiona a amplitude da crise humanitária em curso 
na atualidade. 

As imagens nos convidam a uma demora, uma morada. É preci-
so, cada vez mais intensa e poeticamente habitar esse mundo, seja qual 
for o tempo e o espaço nos quais estejamos inseridos. 

A potencialidade comunicativa das fotografias lança um apelo 
à solidariedade; nos convoca a certa humildade, como um desafio à 
simplicidade do com-viver. Aprender a viver do que há é a lição das 
mulheres em trânsito. Elas nos ensinam a dispor do que lhes é exterior: 
bens, emprego e residência. Deixam de ser habitantes de um lugar para 
estar entre lugares, culturas, línguas e nacionalidades, entre modos de 
entendimento da vida. Exercem o direito de seguir sendo o que são: 
pessoas de coragem. 

Maternidades circunscrevem espaços de fertilidade artística. 
Profícuas imagens nos conduzem a uma profusão de sentimentos, afe-
tos e pensamentos. Elas nos fazem indagar: Que tipo de maternidade 
encarnam? Quantas vidas abrigam em seus ventres? O que as sustenta? 
De onde vem tanta força? Para onde vai a energia que concentram? 

Doçura, elegância e humildade em alguns corpos. Sensualidade 
e nobreza em outros. Forças ancestrais, ares aristocráticos e suavidade 
de gestos misturam-se em diferentes feições. Abundância de vida que 
reluz com brilho próprio,

Somos impelidos a acompanhá-las em suas trajetórias indivi-
duais, no percurso arriscado da empatia. 
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Aquilo que toca

    Acontece que, a despeito das mazelas que se impõem, tensões e 
conflitos podem gerar sentidos criativos para a vida. Modos de supera-
ção de adversidades emergem de momentos críticos. Ainda que o ensi-
no e o exercício das artes enfrentem restrições, parcas estruturas, raros 
recursos e financiamentos, há no fazer artístico a autenticidade daquilo 
que irrompe e exige novos modos de entendimento, força vital da arte. 

Essa possibilidade humana de descobrir meios para se expressar 
é pura poiésis. É o que conduz o empenho do artista a superar momen-
tos coercitivos e olhares sombrios sobre sua arte. 

Desse lugar surge, então, o interesse de cada fotógrafo na 
temática abordada. Por conseguinte, a composição artista (sujei-
to) – ação criadora artística (ato) – obra de arte (objeto) cria uma 
dinâmica singular de abertura para possibilidades de ser. Essa 
matéria vertente, essa energia vital, essa força propulsora que en-
volve tanto o artista quanto a ação criadora, quanto a obra, acon-
tece, irrompe do que se passa entre tudo e todos, inter–esses. 

Como respondemos ao que nos toca

Os olhares das mulheres fotografadas parecem ver o que se con-
tagia com as imagens. Um processo proliferativo entra em curso e ativa 
algum tipo responsável de correspondência. Afinal, sob tantas ceguei-
ras, cada olhar intenso que se lança solitariamente contém a força ex-
pressiva do apelo sensível a uma resposta. 

Seriam as poéticas visuais essa área de onde respostas poderiam 
surgir?  Essa expressão circunscreve um campo de ofício da arte no 
qual processos criativos e os conceitos teóricos a eles associados arti-
culam-se ao envolver práticas artísticas contemporâneas. O âmbito da 
palavra, documentos e tecnologias, bem como o uso de técnicas tra-
dicionais associam-se nesse campo. Os contextos de inserção da obra 
artística em seus diferentes aspectos e funções, bem como seus modos 
de expressão, estão também inclusos no termo.

Daí nossa opção pela abordagem visual e poética com a qual o 
tema migração, refúgio e mulheres é abordado nos ensaios artístico-
-fotográficos constitutivos da mostra NO FLUXO: reflexos da migração e 
refúgio de mulheres no Brasil. Por isso nosso esforço em associar esse tipo 
de expressão artística a modos de ver e dizer a existência, de partilhar 
e possibilitar partilhas, de problematizar conteúdos e formas educacio-
nais.

A leitura desse texto imagético nos deixa sem saída, num abis-
mo. Não se trata apenas de denunciar a violação de direitos, o que já 
seria muito, mas de tentar transcender o fato mostrado e, na presen-
ça-ausência do registro fotográfico, propiciar uma demora. Antes de 
refletir sobre a imagem e preparar uma série de dizeres a seu respeito, 
não começar a falar – tocar a demora – acolher a diferença do outro. 
Sem o julgo imediato da interpretação, deixar que a imagem chegue. 
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Conter o ímpeto da opinião, da ansiosa busca pela palavra exata.
Escrever, quem sabe...  Se escrever é tocar a extremidade, então es-

taremos nos aproximando das abordagens fotográficas realizadas de 
modo também artístico. Escrever no limite, sem a preocupação de in-
formar ou esclarecer, tampouco ensinar procedimentos ou perpetuar 
qualquer conhecimento, mas em busca de aprendizagens, na angus-
tiante brevidade do toque. Intensa e levemente tocar e abandonar – che-
gar ao movimento, não à fixidez de um solo conceitual.

Justificativas históricas, meandros jurídicos, implicações sociais 
e econômicas, entre outras tantas formas de exploração temática po-
deriam desdobrar-se enquanto conteúdos de ensino, das imagens em 
destaque. Contudo, não é isso o que importa, ou que nos importa aqui. 
Há uma potência nas fotografias que expande o espaço das imagens 
fixadas pelas lentes das câmaras e ultrapassa o espacial. Há algo que 
se mantém, mas não fixamente, senão de modo suspenso, a exigir in-
serções.

O que permanece, paradoxalmente não ocupa, mas cede lugar. 
E também exige uma escritura, como se conduzindo nosso olhar a um 
deslocamento, a uma ausência, a outro local de habitação. É assim que 
esse trabalho fotográfico adquire uma nuance pedagógica que extra-
pola o âmbito educativo formal. A força da união denúncia-transcen-
dência mistura linguagens, exige transposições e potencializa o fazer 
artístico. É preciso, então, traduzir, em diferentes formas expressivas, 
as realizações.

Essa é a força mediadora da arte. A narrativa imagética aqui em 
questão exprime o desafio de transpor, para a linguagem artística, as 
realizações solidárias de instituições que lidam com a defesa de direi-
tos de migrantes, refugiados e pessoas em deslocamentos forçados. A 
temática é dura e a tarefa arduamente se impõe. Os resultados, con-
tudo, instalam em nossos corpos perguntas que ressoam das imagens 
captadas. 

Os intrigantes olhares dessas mulheres levantam ques-
tões que reverberam em nossos corpos e ocupam nossos 
olhares. No corpo da imagem da mulher síria vemos o cor-
po de uma mulher que não nos vê, embora nos dirija o olhar 

. Ela nos interroga suave e intimamente e nos impele a ver o que não se 
mostra por inteiro, embora fotografado. Silente e exposta, essa mulher 
se deixa fotografar. Resignada e terna, permite olhares sobre o seu, mas 
mira o lugar do olhar de cada um que a vê. E, então, dispersam-se as 
imagens preexistentes e os modos de dizê-las. Permanecem as inquie-
tudes que seu olhar suscita. 
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Ela nos provoca a buscar palavras para nomear o que seu olhar 
nos faz sentir, pensar a língua, as linguagens, os modos expressivos. 
Parece ocorrer, por meio do olhar que vemos, algo que exige corpo-
rificar-se no que intentamos dizer. É como se as palavras, em contá-
gio, buscassem maneiras de percepções posteriores ao visto. As marcas 
decorrentes do percurso e a solidão imposta, aliadas aos percalços da 
vida cotidiana fazem-se presentes na expressão do olhar rubro des-
sa mulher. Ela se deixa capturar e, junto com sua imagem facial são 
também captadas as dificuldades humanas de relacionamento. Captu-
rada, exposta a olhares desconhecidos, essa mulher agora se expõe a 
julgamentos verbais, a argumentos ora agravantes, ora atenuantes do 
seu estado, a comentários e razões ajuizadas por diferentes motivos e 
práticas sociais, por vezes alheias ao seu singular jeito de ser. O que 
resta do silêncio de sua imagem?

Como em uma tormenta, as incontáveis linhas argumentativas 
que informam suas condições de vida, sua história e os domínios ex-
ternos de sua condição social apenas nos fazem cientes da impotência 
de tudo o que é dito. Mas ela nos acata, nos atende, acolhe uma solidão 
que partilhamos, que dá testemunho por si, solidário na dor de ser só 
– a partilha daquilo que só pode ser único – uma hospitalidade triste. 

Que sombras podem existir sobre os olhares baços de quem se 
recusa a ver? Afinal, é sobre luz que estamos a falar. Estamos lidando 
com a presença e ausência dessa mulher – nos interstícios do visível. Há 
uma forma crepuscular inscrita nessa imagem, a escrita da luz como es-
crita da sombra, esquiagrafia, nas palavras de Derrida. Em Pensar em não 

Fig. 1: Fotografia: Fellipe Abreu
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ver1, o autor ressalta a força de uma imagem que não se deixa clarear, 
iluminar, mas que permanece à sombra, no abismo da dor cortante e 
silenciosa que emana. No escuro é que se vê, afirma. É preciso ser cego 
para sabê-lo. Essa lei do fenômeno luminoso (phôs) está inscrita, desde 
a origem, na natureza (physis) como uma história do olho. As leis da 
fotografia estão na natureza, são leis físicas, e o dizer nada retira ao 
acontecimento dessa técnica moderna.

Sim, há uma materialidade nessa fotografia que exige entendi-
mentos técnicos que comprova saberes e domínios, que envolve instru-
mentos, meios e métodos. Talvez por isso mesmo aceitamos o desafio 
de nos inserir verbalmente nessa corporeidade e participar graficamen-
te desse texto que se conforma. Esse nosso olhar nos inscreve como terceiro, 
terstis – a testemunha visível que vê e dá a ver, mesmo onde ver se esquiva em 
segredo. 2

Como respondemos ao que nos toca

A imagem silente que nos fala, também mobiliza e educa. Sua 
energia potencializa nossas habilidades, saberes e interesses. Atuando 
entre tempos, nos traz à memória processos de construção de conheci-
mentos e formação do que somos. Mais do que a reconstituição de fatos 
de histórias individuais pessoais ou profissionais, esse ensaio fotográ-
fico, por seu caráter poético, demonstra a criação de uma abertura, um 
espaço pelo qual a arte se faz possível. 

Inicialmente de modo intenso e enigmático face ao efeito imedia-
to dos signos que a evocam e, mais tarde, por força de um elaborado es-
forço do pensamento, a arte torna-se apreensível. “Há sempre a violência 
de um signo que nos força a procurar, que nos rouba a paz”3, afirma Deleuze. 
E não é isso mesmo o que nos ocorre? Por quanto tempo permanecem 
em nós memórias auditivas, olfativas ou mesmo sensações indeléveis, 
aparentemente sem-sentido até sermos impelidos a decifrar signos?

 Talvez seja o caso de termos que nos fazer sensíveis aos apelos 
dos signos que insistem em nos fazer ver. Busca, disposição e sensibi-
lidade aguçadas 

Essas imagens enquanto algo que resiste e insiste em habitar-
-nos, exige que aprendamos com elas; as deixemos acontecer; que pre-
paremo-nos para o encontro de seus sentidos e significados. Calma e 
pacientemente, que nos atentemos a seus devires. Encontrar o que não 
se sabe, ou mesmo o que já existia em nós, significa romper com a li-
nearidade do tempo e encontrar movimento nos diversos instantes do 
processo artístico. E, assim, formamos em nós, mediados por nossos 
modos de expressão das artes do visível, respostas. 

Aquilo que nos chama à responsabilidade de ver através do que 

1  DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível. 
Florianópolis: Ed. UFSC, 2012. 
2  Op. cit. p.305.
3  DELEUZE, Gilles. Proust e os signos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2003, p.14. 



se vê talvez seja o impossível da arte que se faz possível no instante da 
criação. É preciso acolher esse olhar para que desse gesto de cuidado 
respostas possam ser concebidas. Co-respondências acontecem assim, na 
reciprocidade de olhares aos quais respondemos e que nos respondem 
silenciosamente. Silêncios encontram-se e concebem palavras que nos 
fazem retornar à intensidade do instante, ao tempo intensivo dos acon-
tecimentos. 

É como se as imagens dessas mulheres afirmassem surdamente: 
estamos aqui e exigimos de vocês a percepção de nossas presenças 
inquietantes. Comoventes, essas mulheres mudas e quietas, fazem mo-
ver sentidos, provocam deslocamentos no pensar. Elas dizem um se-
gredo, revelam uma verdade que se desenvolve pela fotografia, uma 
verdade também processual, formativa.

Desse modo o ensaio artístico fotográfico em questão, assim 
como tantas outras obras de arte, exige uma demora, demanda que es-
tejamos por um tempo sob o abrigo de memórias frágeis e vulneráveis. 
Trata-se de lento aprendizado e humilde exercício de aceitação. Sim, 
porque também aqui há uma história. A história da propriedade do 
conhecimento, de políticas de ensino, de modos de exclusão e domínio. 
Estamos lidando com propriedade, expropriação e apropriação. Não 
apenas em relação às mulheres fotografadas, mas principalmente em 
relação aos nossos modos de apreensão das coisas. 

Há, ainda, algo que nos constrange nessas imagens; algo que nos 
remete à culpabilidade do contemporâneo naquilo do que somos pou-
pados. É como se houvesse uma dívida pela invasão da privacidade 
dessas mulheres, um desconforto que se minimiza na medida da ami-
zade que mantemos com elas. Uma espécie de amizade que se conquis-
ta na intimidade da abordagem artística responsável. 

Amizade é aquilo que nos conduz a um não-lugar. Chegamos 
a uma terra destituída de propriedade, um terreno ou território que 
nos leva a outro lugar, de onde nos retiramos. Somos então, também 
migrantes, buscamos refúgio, estamos em deslocamentos forçados por 
enigmáticos meios de expressão, andarilhos a caminhar por entre sub-
jetividades, restituídos ao que resta e nos inscreve no âmbito da inven-
ção.

Intimidade e inventividade

“Tudo o que não invento é falso”4. Essa assertiva, do poeta brasi-
leiro Manoel de Barros, nos desafia a inventar modos de ser e a abrir 
caminhos para nosso fazer artístico.  Afirma-se aqui, na intimidade do 
artífice com a palavra, a inventividade da arte. É preciso procurar, na 
intimidade da ocupação artística, o que a arte tem a nos ensinar; inver-
ter a ordem das coisas que poderia nos inibir a criação. Para além da 
preocupação com as formas coercitivas que tentam controlar e inibir a 
arte, a afirmação em presença de obras de arte legitimam as experiên-

4  BARROS, Manoel de. Memórias Inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 
2003. 
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cias de aprendizagem propiciadas. 
Aprender, nesse caso, não resulta do ensinar. Esse modo de 

aprender não decorre de pressupostos ou derivações, posto saber-se 
inventivo. Ele se distingue da perspectiva analógica e distintiva do pensa-
mento hierarquizado, ordenado e disciplinar de estruturas educacionais 
dominantes. Na intimidade com as coisas, tocados por elas, aprendemos 
e ensinamos. Elas nos exigem criar modos de dizê-las e, nessa dinâmica, 
deslocamo-nos em favor da invenção. Essa íntima forma de movimen-
to e interação entre elementos insere-se em nosso fazer profissional.

Assumimos, então, a existência como obra de arte e alcançamos 
um pensar sensível capaz de conciliar cognição e sensibilidade - um jei-
to de dar sentido às coisas em bases intelectivas e emocionais. As obras, 
resultado do nosso feitio, atravessadas pelo aspecto sensível do pen-
sar, nos propiciam leituras e inscrições singulares no mundo. Elas não 
necessariamente ensinam, embora provoquem aprendizagens. Desse 
modo tornamo-nos escritores com aqueles que sabem a arte de escre-
ver. Fazemo-nos pintores com aqueles que possuem a arte de pintar. 
Partilhamos a música dos musicistas. Criamos intimidade com pessoas 
distantes de nós, fotografadas por fotógrafos que desconhecemos. 

Afetos positivos proliferam-se pela arte. E, assim, por meio do 
fazer artístico, o ordinário da vida e até mesmo o mais sombrio dos 
tempos se transforma no extraordinário da expressão. 
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