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AGONIA
N ÁDIA LIM A
MÉRITO ESTÉTICO

O trabalho revelou algo terrível sobre a humanidade.
Ele mostrou o quão rápido uma pessoa pode
machucar outra sob circunstâncias favoráveis.
Mostrou como é fácil desumanizar uma pessoa que
não briga, não se defende. Mostrou que, se dermos
oportunidade, a maior parte das pessoas “normais”
aparentemente torna-se violenta.1
– Marina Abramovic

Com esse discurso Marina Abramovic encerrou
a sua performance artística “Rythm 0”, em 1974.
Sendo ela mesma o objeto de arte, foi alvo de
experimentação por parte do público, por seis
horas seguidas. Abramovic passou por situações
de tortura e constrangimento.
O experimento pôs à prova a atitude de
dominação das pessoas: havia disponível
utensílios considerados “objetos de
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prazer ou destruição”, tais como navalha, coroa
de espinhos e até mesmo uma arma de fogo.
A artista chegou ao final da performance com
sangue a escorrer pelo rosto e pescoço, nua
nos membros superiores, e com alguns objetos
presos ao corpo. Como conclusão do ato, ela
percorreu a sala da exposição a olhar para cada
participante, quando notou que as pessoas
não conseguíam encará-la, tamanho era o
acanhamento em que se encontravam.
Tal reação é, de fato, muito contraditória, pois
comprova que a atitude de ameaça ou violência
à alguém só se é desfrutada quando o objeto de
acima: Marina Abramovic em seu momento de agonia, ao
final da sua performance Rythm 0 (1974).
texto original: This work reveals something terrible about
humanity. It shows how fast a person can hurt you under
favorable circumstances. It shows how easy it
is to deshumanize a person who does not fight, who does
not defend himself. It shows that if he provides the stage,
the majority of `normal` people, apparently can become
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truly violent.

dominação – pessoa constrangida – tem atitude
pacífica, indefesa. No momento em que existe
enfrentamento, deixa o torturador de sentir-se
seguro pelo ato, e inicia um processo de negação
ou vergonha.
Entretanto a arte consiste em comunicar
fatos, pensamentos e sentimentos, e não
têm significado apenas literal. Observa-se no
passado o uso das crianças para contar lendas
ou histórias da mitologia em situações de
violência ou desagrado.
A fragilidade das personagens infantis leva à
reflexão de qual significado tem-se empregado
às obras artísticas, sendo pertinente um estudo
iconológico para melhor entendê-lo.
Como grande parte da cultura de hoje é
visual, precisamos ser alfabetizados visualmente
para funcionar de forma coerente no mundo
contemporâneo.2 Fazer uma leitura rasa de
uma imagem leva a uma cegueira cultural, pois
o artista coloca em seu trabalho significados
múltiplos e relacionados ao seu cotidiano.
Precisamos pensar muito mais ativamente
sobre como lemos, e se deveríamos estar a ler
de forma diferente (as imagens). Trazer algum
tipo de estrutura e autoconsciência para este
processo é um bom começo.3
Em uma de suas obras mais dramáticas,
Rubens ilustra o titã Saturno devorando um bebê
com aspecto angelical. A face do bebê revela
um medo genuíno, uma dor real. Talvez ele não
entenda a dor pela qual está a sentir, e que vem
daquele que confiava tanto, o seu pai. Agora já
não há meio de escapar, o fim é iminente.
Tal representação artística tem um
significado alegórico. A Mitologia utiliza-se
de lendas para contar os acontecimentos da
humanidade, principalmente os que não tem
uma explicação convincente.
Nesta obra de Rubens, Saturno – para
a Mitologia Romana – ou Cronos – para a
Mitologia Grega – é avisado que um de
seus filhos o destronaria, e então decide
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As figuras representativas são vistas para
além da mitologia, e também em outros meios
da nossa Cultura Visual. Explorar um símbolo
forte que traga significados secundários é uma
das ferramentas do artista para reforçar uma
ideia ou protesto.
O uso de crianças nem sempre é associado
com a criança em si, e pode ter conotação de
algo frágil, a ser facilmente persuadido.
A maneira como a linguagem da arte se refere
ao mundo visível é tão óbvia e tão misteriosa
que ainda é em grande parte desconhecida,
exceto para os próprios artistas.4
Sobre o aspecto estético, é certo que o uso
da criança em estado de agonia traz mais
drama e intensidade ao sentimento que se
deseja explorar na obra de arte. É possível
então questionar a sua beleza, no sentido de ser
aprazível, ou bonito o suficiente para se admirar.
O prazer e a beleza não definem nem medem
a experiência estética ou a obra de arte. O
prazer ou desprazer provocado por um símbolo
não determina em geral eficácia cognitiva nem o
seu mérito especificamente estético.5
Se a beleza exclui o feio, a beleza não é medida
de mérito estético; mas se o objeto belo pode ser
feio, então a “beleza” torna-se apenas uma palavra
alternativa e enganosa para o mérito estético.6

devorá-los, para afastar tal possibilidade. Apenas
Zeus é poupado.
Esse quadro, em Pintura a Óleo, foi encomendado pelo rei Filipe IV para decorar a Torre
da Parada com cenas mitológicas inspiradas na
“Metamorfose” de Ovídio.
Conclui-se que a mensagem do rei para
os seus sucessores, e o seu povo, era um
destronamento fora de questão. Do contrário,
poderiam vir a sofrer severos castigos.

Podemos citar Francisco José de Goya y Lucientes
quando estamos a definir beleza como algo
esteticamente aceitável ou como estilo de
representação. Em sua vasta obra, encontramos
uma pintura muito característica, onde as feições
humanas parecem por vezes deformadas.
No entanto Goya é um artista popular, e seu
traço alarmante, não muito fotográfico, atrai
muitos apreciadores.
O Sábado das Bruxas é um exemplo de obra
que gera inquietação, por apresentar um bode
de longos chifres no centro de um ritual secreto,
em uma montanha deserta. Ao seu
redor, mulheres com feições deformadas
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parecem oferecer crianças em seu sacrifício.
O olhar de admiração de uma delas, talvez
uma bruxa, nos transporta para histórias
extermínio ou magia negra. Ao explorar o
entorno da cena, podemos observar que no
lado esquerdo, em um plano mais ao fundo,

na página oposta: pintura de Pedro Paulo Rubens,
Saturno, que exibe o canibalismo do titã com o próprio
filho, em face ao medo de ser destronado.
acima: pintura de Francisco Goya, O Sábado das Bruxas,
com crianças sendo oferecidas em sacrifício, traz um
significado político oculto.
texto original: “If the beauty excludes the ugly, beauty
is no measure of aesthetic merit; but if the beautiful may
be ugly, then “beauty” becomes only an alternative and
misleading word for aesthetic merit.”
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há algo como um galho enfiado no solo,
contendo pequenos corpos sem vida.
Não há dúvidas de que o bode é a representação
de uma força maligna e poderosa. Alguém que
influencia pessoas a ponto de induzi-las a trazer
crianças para o seu abate.
Vemos mais uma vez a utilização da figura
infantil para enfatizar a ideia do frágil diante
do poderoso. Aquele que não tem o direito de
defesa, e que se deixa conduzir para um futuro
duvidoso, por simples ingenuidade ou demasiada
confiança pelo dominador.
Nessa obra o sofrimento por violência corporal
não é explícito, tampouco vê-se o sangue das
vítmas. No entanto, da forma com que a cena é
montada, percebe-se a coação e o possível fim
das presas oferecidas à Satanás.
O Sábado das Bruxas de Goya tem um
significado não literal mas político, e a figura do
ser maligno vem representar o rei espanhol na
Junta de 1815, onde a autoridade é conquistada
por medo e dominação – e não por respeito ou
carisma pessoal.
Ao refletir esse significado e a intenção
do criador, temos de imediato uma sensação
de alívio. Um sentimento de que, afinal,
a humanidade não seria tão má assim –
aparentemente o sacrífico infantil não é algo real.
O problema da fealdade se dissolve; a experiência
estética na obra de arte não se mede nem se define
por prazer ou beleza. (…) Macbeth e O Sábado das
Bruxas de Goya não pedem mais desculpas do que
Pigmaleão ou a Vênus de Botticelli.7

A afirmação de que a estética renunciou à sua
pretensão de se preocupar com a representação
convincente, o problema da ilusão na arte8, nos
leva a repensar os nossos próprios conceitos de
bonito/feio, e de certo/errado.
A arte, afinal, exprime os sentimentos do autor no
momento de sua criação. E uma análise superficial
ou somente técnica nunca é o suficiente
04
para decifrar o seu real significado.

A cultura visual direciona nossa atenção para
fora de configurações estruturadas e formais
de visualização.9 Há de se levar em conta
os componentes psicológicos e emocionais,
inerentes ao ser humano, impulsionadores da
criação e do manifesto artístico.
É importante citar a psicanálise no contexto
de criação de uma obra artística. Como estudo,
ela busca entender o funcionamento da mente
humana, e concentra-se na relação entre os desejos
inconscientes e os comportamentos das pessoas.
A psicanálise geralmente se concentra nos
efeitos emocionais das imagens visuais, na
maneira como o impacto de uma imagem pode
ser imediato e poderoso, mesmo quando seu
significado preciso permanece. Entretanto a
noção de subjetividade nesse contexto tem
outras implicações. Compreender reações
emocionais a imagens visuais requer o
reconhecimento de que nem todas essas
reações estão funcionando em um nível
totalmente consciente, algumas podem ser
causadas pelo inconsciente.10
Tomando a psicanálise como ferramenta para
revelação de significados ocultos, podemos
enumerar diversas obras em que a imagem
de uma criança é utilizada a fim de transmitir
mensagens profundas e nada infantis.
Entre as representações mais contemporâneas, destaca-se a do filme de animação
Coraline. Parte do filme tem um enredo simples,
com uma linguagem visual juvenil, apesar
das cenas de tonalidade mais escura que o
convencional, que nos leva a imaginar ser um
filme de suspense ou terror.
A menina cujo nome dá título ao filme,
vive um dilema adolescente típico: o questio-

texto original: “The problem of ugliness dissolves; for
pleasure and prettiness neither define nor measure either
the aesthetic experience or the work of art. (…) Macbeth
and the Goya Witches’ Sabbath no more call for apology
than do Pygmalion and the Botticelli Venus.”
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namento às atitudes paternas, a carência de
atenção e inquietação por não conseguir mudar
esta situação.
Um dia, ao explorar os cantos de sua casa,
Coraline encontra uma pequena porta escondida.
Ao abrir, depois de adquirir coragem para entrar e
explorar o outro lado, ela encontra a sua própria
casa, aparentemente igual em mobiliário e
divisão de espaços.
Há porém uma outra versão de sua vida, bem
parecida com a original, mas com a diferença
de que neste outro lado tudo parece ser melhor,
inclusive as pessoas com quem convive. A menina se empolga com a descoberta e não quer
voltar à realidade.
Um dia, entretanto, percebe que há algo de
errado, quando seus pais alternativos tentam
aprisioná-la neste novo mundo. Não seria
mais possível retornar à sua casa real.
05

A existência de um manipulador, que seduz
Coraline ao oferecer “o mundo ideal”, vai ser
revelada aos poucos. E é neste momento que
a menina começa a procurar formas de se livrar
daquilo que antes a seduziu.
A história oculta na animação é da programação
de um escravo de controle mental nas mãos de um
manipulador sádico. A intenção do manipulador é
incentivar os escravos, que estão sendo torturados,
a escaparem do trauma por dissociarem da
realidade e entrarem em uma realidade alternativa.
Ao fazê-lo, o cérebro se “desliga” do corpo e a
sensação de dor desaparece.

acima: ilustração para o filme Coraline, com representação do manipulador sádico, que tenta arrancar os olhos
verdadeiros da menina para colocar botões no lugar,
como representação da perda da visão de sua situação
real enquanto escrava.

Observa-se que, mais uma vez, a figura infantil
é utilizada simbolicamente para transmitir uma
ideia cheia de profundidade, perversa. Assistir
ao filme sem uma análise crítica levará apenas
a um entendimento vago, sem compromisso com
implicações psicológicas.
E quando estamos a apurar a importância das
obras artísticas no universo cultural, podemos
concluir que já não há razão para se acreditar no
significado literal das criações.
Em suma, o sucesso ou o fracasso da cultura visual
pode muito bem depender de sua capacidade de
pensar transculturalmente, orientada para o futuro, ao
invés de adotar a abordagem antropológica, fazendo
uso da cultura como tradição.11
Se por um lado temos muito o que estudar
para apreendermos as diversas formas de
representação artística – compreendendo que
para além do uso das imagens, há a ilustração de
estados psicológicos –, por outro lado contamos
com manifestos reais.
O manifesto visual é muito utilizado na
contemporaneidade, pois é uma ferramenta
democrática, que possibilita ao indivíduo sua
expressão pública de forma livre.
Tendo o manifesto por significado “o que se
deseja que se saiba”, podemos entender do artista
que se expressa astravés dele, a demonstração do
seu ponto de vista em abordagens sociais, políticas,
culturais ou religiosas.
Marcelo Toledo, artista espanhol, utilizou sua
técnica e olhar apurado para criar a coleção Atrás
das Paredes , sobre a violência de gênero. Em
sua exposição itinerante, ele apresenta escaras
de mulheres e crianças que se envolveram em
situação de violência doméstica.
O título da mostra indica a tendência entre as
vítimas para esconder suas chagas, e agir como
se tudo estivesse bem, mesmo quando elas estão
sofrendo terríveis abusos em casa.
Toledo conheceu pessoalmente as vítmas antes
de iniciar sua criação, e contou com fotógrafos
07 para registro das marcas deixadas pelos abusos.

O artista desenvolveu feridas artificiais,
confeccionadas em latão, cobre e bronze, que
recriam a textura e a aparência das cicatrizes
dos sobreviventes.
Ao representar o resultado da violência,
dor em forma de objeto, torna-se arte a se
contemplar. Neste caso, podemos dizer que um
manifesto traz à tona algo de inquietante: uma
experiência que transcente o corpo e faz
o cérebro se conectar à questões superiores.
Podemos chamar de “sublime” a experiência
prazerosa na representação daquilo que seria
doloroso ou aterrorizante na realidade, levando
a uma compreensão dos limites do humano e
dos poderes da natureza.12
Neste sentido, a utilização da fotografia cria
uma aproximação com a imagem real, como
se não houvesse meios de transgredir
a realidade.
Se, antes, os pintores clássicos necessitavam
modelos vivos para retratarem uma cena,
ou mesmo se desejavam desenhar o busto
de celebridades políticas astravés da pintura,
agora conta-se com um facilitador,
acima: Peça de bronze criada por Toledo baseada na
fotografia de Christopher Thomas. Foto Ariel Grinberg.
na página oposta: a foto de Christopher Tomas mostra
uma menina que sofreu violência doméstica e tem feridas
que cobrem boa parte de seu corpo.

consegue transferir para o exterior inquietações
que moram dentro de todos.
É certo que ainda estamos a moldar nossa
cultura, e que esta modifica-se através do tempo
e das condições sociais, políticas e tecnológicas.
Neste contexto, percebe-se uma tendência pela
representação do fragilizado: mulheres, crianças,
gays, e quem mais tenha seus direitos básicos
negados ou questionados pela sociedade formal.
No passado, já havia uma necessidade de
se retratar acontecimentos da humanidade, e
cada artista conferia a sua própria interpretação
dos fatos. A mesma história mitológica ganhava
diferentes representações simbólicas.
É o caso de O Rapto de Ganimedes, narrado
por alguns autores clássicos: o belo rapaz
Ganimedes, filho de Tros, rei de Tróia, foi raptado
por Júpiter em figura de águia.

que traz praticidade e rapidez – para além do
conhecimento técnico: a foto.
A possibilidade da fotografia como meio de
expressão individual trouxe à cultura visual
moderna outros tipos de abordagem como o fotojornalismo ou a fotografia de manifesto.
Artistas como Barbara Kruger utilizam a
fotografia e a tipografia – através de frases
que soam como gritos de manisfesto – para
reproduzir sentimentos ou vontades psicológicas.
As falas da artista projetam ideias sobre o
feminismo e o consumismo, e seus paineis se
apropriam de imagens de revistas populares –
que são colocadas em um novo contexto.
Designer de formação, Kruger tem por
característica questionar e desafiar o espectador.
Seu trabalho lida com a construção cultural
de poder, identidade e sexualidade. Ela é
frequentemente agrupada com outras artistas
feministas suas contemporâneas, como Jenny
Holzer, Sherrie Levine e Cindy Sherman.
A própria forma de exposição do seu
trabalho
indica e ratifica a condição de
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protesto, pois agrupa-se frequentemente em
paineis de grandes proporções. O impacto visual
criado ajuda a disseminar e enfatizar o seu ideal.
A cultura visual direciona nossa atenção para
fora de configurações estruturadas e formais de
visualização – como o cinema e a galeria de arte
– para a centralidade da experiência visual na
vida cotidiana.13
Estamos a caminhar continuamente em
direção ao desconhecido, a um futuro que traz
novas possibilidades. Neste sentido,
o artista é aquele que melhor enxerga o mundo,
porque, utilizado-se de seus sentidos apurados,

acima: instalação da artista Barbara Kruger, em South
London Gallery, 2001, onde foi criado um ambiente
cobrindo todas as paredes com elementos 2D e 3D.
O espectador deve criar seu próprio significado como
resultado das sugestões visuais.
página oposta: O Rapto de Ganimedes, de Rembrant,
1603, foi interpretado como uma alegoria da alma que,
em sua pureza, anseia por Deus.
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Na obra de Rembrandt, Ganimedes é uma
criança assustada e chorosa, agarrada por uma
águia voadora. No céu escuro, a única fonte
de luz é o raio de Júpiter, que é percebido no
canto superior esquerdo: o ponto mais claro da
composição é o rosto e o corpo da criança, que
ocupa o centro da imagem.
A decisão de dar ao herói as características
de uma criança poderia ser explicada pela visão
mitológica concedida à alegoria da alma que, em
sua pureza, anseia por Deus.
Em outras ilustrações com este tema mitológico,
como na obra de Michelangelo, Ganimedes foi
apresentado como um jovem. E, por esta razão,
a imagem infantil de Rembrandt é considerada
anticonvencional e quase satírica.
O realismo da cena aumenta alguns detalhes:
tirado da vida terrena, Ganimedes aperta as cerejas

em seu punho e, aterrorizado, ele urina. Por isso
Ganimedes também é associado à Aquário, que
tem por símbolo um aguaceiro.
Ao perceber que as imagens criadas
pelos artistas assumem significados para
além do que é esperado, compreendemos
a importância de estar aberto às diversas
formas de representação, e que a “leitura” ou o
entendimento por completo é algo necessário.

A cultura visual não depende de imagens,
mas dessa tendência moderna de imaginar ou
visualizar a existência.14
Somos ensinados a ler palavras escritas, e a escrever
de forma satisfatória. Entretanto não aprendemos a
desvendar o significado das imagens.15
Ser alfabetizado visualmente torna-se
parte do processo de aprendizado da vida
contemporânea, pois vivemos numa sociedade
imagética. Excluir-se desse processo pode ser
prejudicial ou perturbador.
Ditaduras e outras formas de opressão social
acontecem justamente quando a sociedade
torna-se cega diante das questões políticas ou
sociais, de ideais que são divulgados nas media.
Dominadores utilizam-se destas ferramentas
até ser impossível a liberdade ou expressão da
própria vontade.
Estar alerta e buscar o enriquecimento visual,
entendendo principalmente que os manifestos
ou representações das parcelas fragilizadas da
população indicam um alerta a problemas vividos
na sociedade, é uma das formas de se impedir a
cegueira cultural.
É necessário adotar estratégias para saber
como ler, e de que forma podemos ler diferente.
Ao começar por argumentos fundamentais, até
chegar a uma análise mais particular, podemos
alcançar uma abordagem mais sofisticada.16
As obras de arte não são espelhos, mas
compartilham com espelhos aquela mágica
ilusória de transformação, que é tão difícil
de expressar em palavras.17
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