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 Entre junho e novembro do ano de 2013, o Núcleo de Encenação, 

composto por Alexandre Dal Farra, Eliana Monteiro, Maurício Perussi, Nathália 

Catharina e Teth Maiello, colocou em prática o projeto Olhares Invisíveis, 

contemplado pelo Edital em Mediação Arte do CCSP. Segue o relatório final 

das atividades desenvolvidas. 


Revisão do plano inicial do trabalho  


 Havíamos, no texto inicial do projeto, dividido nossas ações de acordo 

com algumas áreas profissionais do CCSP, estipulando um trabalho mensal 

para cada uma delas. A cada mês entrevistaríamos funcionários de uma única 

área e, no final desse período, realizaríamos uma performance ou abertura 

performática.  

 Tal plano de trabalho se mostrou, logo que nos colocamos em ação, 

demasiado rígido e pouco produtivo. Ficou claro para nós que, para nos 

aproximarmos dos funcionários do CCSP, seria muito mais fecundo que nos 

lançássemos a uma pesquisa de campo mais derivante, aberta aos encontros 

fortuitos, mas que, apesar disso, pelo que podíamos notar já no início, traziam 

consigo uma potência de surpresa e imprevisibilidade que somente o acaso 

pode proporcionar.  

 Sendo assim, a primeira atitude decisiva que tomamos foi abrir mão do 

“mapa imaginário” que havíamos traçado no texto do projeto, para nos 

aventurarmos no território da pesquisa sem itinerário prévio, contando com a 

possibilidade de que o próprio trajeto nos traria material suficientemente 

vigoroso. Foi a partir de então que decidimos, primeiramente, nos abrir para 



encontros com os trabalhadores do CCSP fazendo derivas pelo seu espaço 

físico sem nos preocupar em abordar uma área profissional de cada vez.  

 Essa decisão acarretou uma segunda definição, isto é, não mais 

trabalharíamos com a ideia de uma performance por mês, mas dividiríamos o 

trabalho em três etapas:  

(1) coleta de depoimentos dos funcionários por meio das derivas no CCSP; 

 (2) definição das performances a serem praticadas a partir dos depoimentos 

coletados; 

 (3) abertura e apresentação das performances com os funcionários no último 

mês de trabalho. 


A escolha das duas perguntas guia do trabalho, metodologia sobrevinda 
do processo 


 Uma vez que nos lançamos às derivas, surgiu a necessidade de um 

dispositivo que ordenasse nossa abordagem de modo tal que os depoimentos 

que emergiam pudessem compor um futuro corpo de ações performáticas. A 

princípio, travamos com nossos entrevistados diálogos que perpassaram uma 

miríade de assuntos; desde a forma como se relacionavam com sua função ou 

com seu espaço de trabalho, suas preferências artísticas, sua relação com a 

arte e com o público do CCSP, até temas prosaicos relacionados à vida 

cotidiana.  

 Dessa amostragem primeira de declarações, pudemos reconhecer que 

eram nos conflitos ou circunstâncias advindas da relação do trabalhador com 

seu próprio labor que nosso interesse, de fato, se detinha; era como se nesse 

recorte temático figurasse o que de mais pungente podíamos visualizar 

naquele momento. Em nossas reuniões, debatemos sobre a particular 

inclinação humana a atribuir cuidado e atenção ao que põe em prática 

profissionalmente. Seja qual for a atividade profissional exercida, das mais 



valorizadas às tidas como mais subalternas, cada trabalhador coloca algo de si 

no seu exercício laboral e, da mesma forma, espera receber algo em troca, 

ainda que o retorno seja imaterial e não apenas traduzido em dinheiro. 

 Dessa forma, estipulamos que nossa aproximação dos entrevistados se 

daria, primeiramente, por meio de duas perguntas que apresentaríamos a 

todos aqueles que encontrássemos a partir de então. Elas foram assim 

definidas:  

(1) O que esse lugar ganha com o que você faz?  

(2) O que você ganha com o que você faz nesse lugar?  

 Nós, então, optamos por iniciar os encontros por meio desses dois 

enunciados que, por sua vez, seriam gravados e comporiam um registro 

documental do projeto. Feitas as duas perguntas, se os entrevistados nos 

oferecessem abertura, seguiríamos com uma conversa mais informal, sem o 

imperativo de registrá-la. É importante apontar que esta metodologia foi 

sobrevinda, ou seja, que aconteceu durante o nosso trajeto, e que não foi 

estipulada previamente. O próprio processo de criação apresentou suas 

necessidades e, de acordo com elas, estipulamos novos procedimentos bem 

mais adequados à pesquisa do que aqueles traçados de antemão. 


O olhar como saber, o olhar como zelo 


 A elaboração das duas perguntas mencionadas recebeu influência direta 

do depoimento de um dos funcionários abordados logo no início do projeto, o 

senhor Sérgio Rondi, que trabalha na gráfica do CCSP. Suas declarações 

foram tão significativas que compuseram o texto de abertura da intervenção 

fotográfica que finalizou o trabalho. Quando perguntado sobre o que ele 

compreendia quando ouvia a expressão “olhares invisíveis”, o senhor Sérgio 

nos respondeu da seguinte forma: 



“Acho que agora eu entendi. É que nem um senhor amigo meu me falou uma 
vez. Ele virou para mim e perguntou: "como você bebe café?" Eu não entendi 
direito. Aí ele falou, "pensa um pouco. Me fala depois". Eu pensei um pouco. 
Um outro dia encontrei ele de novo e falei, "olha, eu pensei, e eu tomo assim 
mesmo, pego o café, e tomo..." - e mostrei para ele o gesto de pegar uma 
xícara de café e beber. Ele olhou para mim: "está errado". E continuou: "você já 
pensou, quando você pega um café para beber, que tem um monte de gente 
ali, que aquele café passou por um monte de gente? Alguém plantou as 
árvores, regou, alguém colheu os grãos, torrou, moeu os grãos, e depois 
alguém passou esse café, antes, colocou na xícara, e só depois disso tudo 
você pegou a xícara e bebeu. Isso sem falar na água..." Fiquei pensando, 
depois, nessa ideia. E às vezes eu lembro disso, quando tomo café, e mesmo 
quando eu faço outras coisas... Tipo, essa caneta. Se ela cai no chão, no meio 
da rua, a gente pega ela de qualquer jeito. Mas não. Se a gente pensa nisso, a 
gente recolhe a caneta do chão de outro jeito. Entendeu? Então, é isso que 
vocês estão falando também, não é isso? São os olhares invisíveis. Os olhares 
que estão nas coisas.” 


 Nessas declarações, o senhor Sérgio parecia nos mostrar de forma clara 

e irreverente o que buscávamos com a nossa investigação, talvez, até, tenha 

nos mostrado a essência, o nó fundamental daquilo que almejávamos. Os 

olhares invisíveis por nós perseguidos, não residiriam em outro lugar se não 

nos atos de tomar consciência e de tornar consciente que “tem um monte de 

gente alí”, em cada pequeno fragmento do CCSP: nos vidros, nos banheiros, 

nos panfletos, nos espetáculos, nas obras expostas, nos jardins, nos livros da 

biblioteca, etc.  

 Era como se em cada fração visível desse site specific houvesse o olhar 

cuidadoso, zeloso, porém invisível, de uma parte de sua comunidade 

específica. Nessa fase do processo, pudemos reconhecer que nos 

direcionávamos no sentido de tornar manifesto algo latente na comunidade 

específica, de tornar visível algo óbvio, porém pouco considerado e, dessa 

forma, invisível. Dentro dessa perspectiva, a ideia de olhar se irmana a ideia de 

zelo; o investimento afetivo e cuidadoso colocado sobre as coisas.  

 Essa dimensão filosófica do trabalho desvelada a nós por um 

entrevistado, re-significou nossa função de mediadores. Nós fomos, de certa 

forma, mediados por ele, para que, com um pé no território da arte e outro no 

das relações cotidianas, passássemos a cumprir a função daqueles que se 



responsabilizavam por reconhecer, ou perceber aquilo que, no funcionamento 

diário do CCSP, era prenhe de um saber zeloso e, num segundo momento, por 

convidar os que respondiam por esse saber a torná-lo manifesto, a expressá-lo 

por meio de alguma linguagem artística.  


A escolha da fotografia encenada como performance, a mediação como 
espaço de relação 


 Além de termos redefinido a metodologia do trabalho a partir dos rumos 

apresentados pela própria trajetória empreendida, o caráter da ação 

performática vislumbrada no texto inicial do projeto também foi alterado, e tal 

alteração decorreu do que se mostrou na nossa relação com os funcionários. 

  Em princípio, imaginávamos por em prática ações performáticas 

presenciais, nas quais alguns trabalhadores se apresentariam ao público de 

forma cênica e teriam a nossa colaboração como encenadores. Ao propormos 

tal possibilidade aos entrevistados notamos que, quase sem exceção, havia 

uma recusa veemente a ela.  

 De certa forma, como nosso contato com eles era breve, ficou evidente 

que não dispúnhamos do tempo necessário para que uma relação de confiança 

pudessem se estabelecer completamente. Toda forma de expressão que 

pressuponha exposição, requer autoconfiança por parte de quem se expõe e, 

da mesma forma, confiança mútua entre todos os envolvidos. De fato, não 

houve tempo-espaço para que isso ocorresse.  

 Levando essa limitação em conta, nos deparamos com a necessidade 

de mudar nossa estratégia. Levantamos algumas possibilidades e optamos por 

utilizar a linguagem fotográfica; mais precisamente, a linguagem da fotografia 

encenada. Dessa maneira, mantínhamos a proposta de uma ação 

performática: os funcionários posariam para a câmera dentro de uma cena 

composta por nós, de acordo com os depoimentos coletados, porém o que 

seria exposto ao público seria o resultado imagético dessa ação. Tratar-se-ia, 



portanto, de uma performance presencial para a câmera mas não para o 

público. Posar para a máquina fotográfica é um tipo de exposição ao qual, 

cotidianamente, estamos mais acostumados e, acertadamente, houve muito 

menos resistência por parte dos nossos entrevistados em serem fotografados 

do que em mostrarem-se cenicamente na presença de uma audiência.  

 Outro fator decisivo na escolha da linguagem da fotografia encenada foi 

a ambiguidade a ela inerente entre registro documental e elaboração estética. 

Como, por meio do registro em vídeo das entrevistas, dávamos conta de 

produzir um material documental, decidimos, nas fotografias encenadas, abrir 

um espaço maior de intervenção para construção da imagem, podendo, a partir 

dos conteúdos presentes nos depoimentos levantamos, intermediar 

artisticamente, como encenadores, a cena a ser clicada, na qual os 

funcionários eram os modelos-atores-personagens. 


A imagem como experiência, as limitações da mediação. Teríamos sido 
muito impositivos? 


 A escolha da imagem como síntese artística do projeto trouxe consigo a 

possibilidade de, ao expô-las, criarmos intervenções na arquitetura do CCSP. 

Como o projeto tinha na sua essência tornar visível o invisível, a forma de 

exposição das imagens deveria ser considerada de forma especial. 

Procuramos, assim, fugir de uma exposição fotográfica tradicional, mas 

optamos por nos utilizar de um elemento fundamental para a identidade 

arquitetônica do CCSP: os vidros que delimitam as diversas salas e espaços de 

convivência de seu piso principal. 

  Por considerarmos que, por meio deles, o olhar figura como um 

personagem central na fruição da espacialidade do CCSP, estipulamos que tais 

superfícies translúcidas seriam o suporte sobre o qual revelaríamos ao público 

as imagens fotográficas produzidas com os funcionários. Dessa forma, os 

depoimentos traduzidos em fotografias, foram expostos sobre o próprio espaço 

que abriga tantos olhares invisíveis.  



 Sobre a “pele” do próprio lugar, imprimimos as imagens de alguns 

trabalhadores daquela comunidade específica, propondo ao espectador que 

transitasse pelo espaço de modo a fruir das imagens, ao mesmo tempo em que 

experimentasse e atualizasse, por meio de seu caminhar, o espaço em 

questão.  

 Um impasse interessante adveio quando propusemos a fotografia 

encenada. Uma funcionária por nós convidada a participar da encenação 

fotográfica desistiu da ideia de posar para a câmera assim que lhe informamos 

da cena que desejávamos fotografar.  

 Propusemos a ela que se caracterizasse como um personagem 

presente em seu depoimento, e que se colocasse no seu local de trabalho 

assim caracterizado. A sua recusa se deu por avaliar que nossa proposta havia 

sido muito impositiva, o que acabaria por expô-lo de um modo por ela não 

desejado. Aceitamos sua resposta negativa e preferimos não dar continuidade 

fazendo uma nova proposta, por considerarmos que a ideia recusada era, de 

fato, aquela que mais nos parecia condizente com o depoimento.  

 Nesse ponto, chegamos a debater se deveríamos atribuir a ela a criação 

do roteiro da própria encenação, abrindo mão completamente de propor as 

bases da imagem a ser fotografada. Nessa fase do processo, avaliamos que, 

se assim o fizéssemos, não estaríamos mediando de forma efetiva o resultado 

estético do trabalho. Porém, essa não é uma discussão pacificada. Ficamos 

com essa pergunta: teríamos sido, nesse caso, muito impositivos? Até que 

ponto mediamos, até que ponto criamos, até que ponto propomos, até que 

ponto impomos?  

 A realização do projeto Olhares Invisíveis mostrou ao Núcleo de 

Encenação que há uma dimensão fundamentalmente relacional na mediação 

artística. Além disso, evidenciou que o ato de tornar manifesto aquilo que está 

latente nas relações entre as pessoas, e também o que se passa entre as 

pessoas com determinado espaço, abre um campo fértil de exploração dessa 

prática criativa.  








