
Desligare
Por Newton Goto, Curitiba, 25/04/2007

1) O espaço público televisivo

A TV como matéria prima da arte
A televisão é hoje o canal predominante na mediação das informações sobre a realidade 
coletiva.  Grande  parte  da  sociedade  ocidental  tem  seu  imaginário  sobre  a  vida 
significativamente influenciados pelo veículo televisivo. A TV é a grande  Caverna de 
Platão contemporânea.

A TV ocupa um espaço público, dimensão essa constituída pelo somatório de espaços 
privados – os lares de cada pessoa – e outros diversos lugares de trabalho e de lazer. Sua 
importância  enquanto  instrumento  cultural  somada  à  escala  e  intensidade  de  sua 
presença cotidiana colocam-na num lugar de especial interesse para a reflexão, objeto 
não  só  de  teóricos  da  comunicação,  como  também  de  filósofos,  sociólogos, 
antropólogos, psicólogos e artistas, entre outros.

Abrangências do espaço público
No  princípio  da  civilização  Grega  o  campo  social  de  decisão  política  limitava-se 
primeiramente ao interior dos lares, às reuniões familiares ao redor do fogo das lareiras. 
Com o adensamento populacional,  a formação das Cidades-Estado e a ampliação da 
força política  de Atenas,  a  arena  pública  tornou-se lugar  para  as  decisões  coletivas, 
surgindo aí a Democracia. Essa transformação política teve também implicações míticas 
e religiosas,  com o advento de Atená (deusa da sabedoria,  protetora  de Atenas) e  o 
declínio do culto de divindades ligadas à fertilidade da terra1. 

Séculos  depois  Walter  Benjamin2 observou a  iminência  da  eficácia  da  comunicação 
através  do  uso  da  linguagem  cinematográfica,  da  exposição  perante  a  massa:  um 
político comunicando-se eficientemente através do cinema estaria em larga vantagem 
sobre o melhor dos oradores restrito à retórica no parlamento, mesmo que isso viesse a 
ser até mesmo o prenúncio de ditadores, como os filmes de propaganda hitlerista vieram 
ratificar. A arena dos debates começava a constituir-se numa nova dimensão presencial. 
Benjamin  nem imaginava,  entretanto,  algo  dessa  interpretação  cinematográfica  –  de 
atores  ou  políticos,  como  ele  mesmo  frisou  –  configurada  nos  atuais  horários  de 
propaganda  eleitoral,  ecoando  nos  próprios  lares  da  população  através  do  aparelho 
televisivo, o qual, como a antiga fogueira, agrega hoje os familiares a seu entorno.

Desligare para religare
A TV que pede o voto do cidadão é também o grande veículo contemporâneo na criação 
de novos mitos: o astro e a estrela do cinema e da novela, do rock, do futebol, os heróis 
da Olimpíada,  a personalidade pública,  o líder nacional,  o terrorista.  Mito, religião e 
política parecem ter na TV algum canal de intersecção. Talvez porque a abstração do 
sentimento  de  religare  da  humanidade  à  vida,  planeta  e  universo  possa  por  vezes 
encontrar na TV um corpo, uma hiperrealidade ou um simulacro. 

1 BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia Grega. São Paulo: Siciliano, 1996.
2 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In:____. Magia, e 
Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1994.
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De qualquer forma, também as Igrejas querem ter suas próprias emissoras de TV, para 
chegar aos corações,  mentes,  bolsos e votos de seus devotos:  seria necessário juntar 
Petrobras e Banco do Brasil para alcançar os investimentos da Igreja Universal do Reino 
de Deus em publicidade – os dízimos dos fiéis evangélicos rendem à TV Record, do 
Bispo Edir Macedo, R$ 240 milhões, a terceira maior verba destinada à propaganda no 
Brasil,  atrás  de Casas  Bahia  e  Uniliver3.  Assim,  perdendo participação  no selvagem 
mercado de cooptação  de novos cordeiros  de Deus a seu rebanho,  a  Igreja  Católica 
contra-ataca, e emplaca,  enfim, o primeiro Santo 100% nacional,  Frei Galvão.  Uma 
mídia massiva sobre esse acontecimento é imprescindível. Profecia: de olho no mercado 
de  futuros  e  na  diversificação  étnica  de  seu  público  consumidor  chegará  o  dia  do 
Vaticano  canonizar  Santos  índios,  iniciando  por  pajés  Guaranis,  cujos  milagres 
realizados remontam a tempos imemoriais.  Mesmo  INRI Cristo,  como filho de Deus 
reencarnado – e até pouco tempo atrás residente em Curitiba – reivindica seus minutos 
em cadeia mundial de televisão para transmitir SUA mensagem. À beira de um Juízo 
Final anunciado pela telinha, alguns sinais já estão no meio de nós: a dona de casa Maria 
Aparecida, 55 anos, residente num humilde lar em Araraquara, interior de São Paulo, 
presenciou a aparição de Nossa Senhora em seu aparelho de TV; e sentiu-se abençoada4.

A TV é também o grande veículo de manipulação das massas sob orientação ideológica 
do Estado e/ou Mercado (hoje, às vezes, já nem há diferença entre um e outro). E/ou, 
ainda, um instrumento potencializador da apatia, instaurando um desligare do indivíduo 
frente ao mundo. Em ambos os casos, a lembrança de  Big Brother,  de Orwell,  e da 
Globo. Afinal,  a prática  da comunicação televisiva se faz em vias de mão única, de 
poucos emissores a milhões de receptores. Há a inércia física do telespectador, as horas 
de sua vida passivamente dedicadas ao consumo de imagens, mensagens e programas de 
TV: “a tragédia, hoje, é a letargia dos homens”5. Exausto e hipnotizado o teleconsumidor 
desliga-se,  sucumbe  ao  sono.  E  sonha:  estivemos  fora  do  ar  por  alguns  instantes... 
estivemos fora do ar por problemas técnicos em nossos estúdios... voltamos agora com 
nossa programação normal... 

Há ainda os aspectos mais negativos da globalização, os quais, através da TV, ganham 
uma  proporção  avassaladora:  a  homogeneização  dos  valores  e  o  aniquilamento  de 
diversidades culturais. Essa situação é tão real e crítica que grupos de ativistas culturais 
como o estadunidense  TV-Turnoff Network6 reavaliam criticamente a função social da 
TV promovendo campanhas  de desligamento temporário  de aparelhos,  propagando o 
lema: “desligue a TV, ligue a vida”.

2) Gênese de um desligamento

A percepção deflagradora do projeto Desligare deu-se em 1997, em Curitiba, a partir do 
encantamento com a imagem televisiva sendo desligada. Comecei a perceber uma beleza 
naquelas imagens em subtração, as implosões de luz. Uma única TV gerava diferentes 
seqüências a cada aperto do botão. A repetição induzida do acontecimento deu a idéia de 

3 Sinopse da imprensa: Dízimo da Universal leva Record à vice-liderança. Matéria do ÚLTIMO 
SEGUNDO, Portal do IG. Domingo, 04 de junho de 2006, 09h46min.
4 Dona de casa vê "santa" em seu aparelho de TV. Matéria do JB Online. Quinta, 9 de fevereiro de 
2006, 18h30.
5 Fala de Józef Szajna In: GARCIA DOS SANTOS, Laymert. O insight de Benjamin e o herói da 
cena contemporânea. (www.itaucultural.org.br/proximoato/papers)
6 TV-Turn Off Network - Rede de Desligamento da TV - www.tvfa.org
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uma série fotográfica com essas imagens. A investida foi arquivada temporariamente, 
aguardando sua vez de realização numa fila de idéias, projetos e prioridades. 

Subseqüentemente, nova observação veio à tona: desligado, o monitor de TV tornava-se 
espelho, refletindo a realidade imediata do sujeito e seu ambiente, o ex-telespectador. 
Essa segunda notação gerou outro projeto, o qual não foi realizado: a inserção no espaço 
público  de  aparelhos  de  TV  espelhados  (ou  cromados),  cujas  telas  seriam  também 
espelhos,  almejando  o  estranhamento  do  transeunte  frente  a  deslocada  presença  do 
objeto e a sua nova materialidade. Ao mesmo tempo, essas inscrições urbanas buscariam 
sugerir uma espécie de TV pública cuja “programação”, o reflexo, seria a realidade do 
observador.  A proposta  ganhou dois nomes,  Re-TV,  e,  posteriormente,  em 2002,  TV 
Real. Nesta época a idéia chegou até a ser melhor estruturada enquanto projeto artístico 
de intervenção urbana a partir da elaboração de simulações feitas com desenho sobre 
fotomontagens,  tendo  como  referência  geográfica  algumas  localidades  do  bairro  de 
Santa Teresa, Rio de Janeiro, onde morava. 

Essas  idéias  todas  foram sendo revisitadas  de  tempos  em tempos,  transformando-se 
gradativamente.  No final  de 2004, já amadurecidas,  as propostas foram resgatadas  e 
começaram  a  fundir-se  no  projeto  Desligare,  como  filme  participativo,  fotos  e 
instalação. Em 2006, com os subsídios do projeto Bolsa Produção em Artes Visuais da 
Fundação  Cultural  de  Curitiba,  a  proposta  vislumbrou  enfim  seu  tempo  e  espaço 
apropriados para materializar-se. 

Ainda que em sintonia com o ideário político do grupo ativista  TV-Turnoff, Desligare 
surgiu alheio a essa experiência,  fazendo uso de estratégias artísticas e,  a seu modo, 
políticas. O conhecimento sobre as ações dos estadunidenses foi acessado somente em 
2005, ano também das primeiras experiências com frames de filmagens de desligamento 
de TV, empreendidas anteriormente.

O nome Desligare surgiu da idéia básica que proporciona ao indivíduo desligar a TV e 
reconectar-se à vida, criativamente, num religare cuja ação simbólica está mais próxima 
aos desejos de artistas como Beyus e Lygia Clark que a práticas tradicionais das igrejas. 
Isso numa perspectiva de envolvimento do indivíduo com seu o entorno contextual, do 
sujeito conectado com sua interioridade e exterioridade, na afirmação da possibilidade 
transformadora, individual e coletiva.

3) Relato da experiência

Na Boca
16 de maio de 2006, Desligare foi pra rua, para o calçadão da Rua das Flores. Às 15h30 
instalou-se  na  Boca  Maldita,  lugar  ícone  da  opinião  pública  em  Curitiba,  de 
manifestações,  comícios  e  até  enquetes  televisivas.  E  foi  o  público,  justamente,  a 
motivação para o deslocamento,  na busca do agendamento de participantes7 para um 

7 Participantes (em ordem cronológica de entrada no filme): Elena D. Garcete de Helmfelt; 
Mariângela Bellegard; Marta Souza; Bárbara Fascina & Laura Guareschi; Luis Guilherme Wolf; Neli 
Gomes; Maria da Graça Stávis; Washington Silveira; Luiz Henrique Silva Jacarelli & Arnaldo Cezar 
da Silva; Gheysa Marques de Siqueira, Magda Oliveira Pereira & Manuela Tamara Flores; Célio 
Borba; Rafael Wasmann; Cristine Conde; Jonas Jr; Tony Ananias; Lucas Rodrigues; Lígia Borba; 
Dayvid Mendes Dias; Sérgio Augusto Dibner Maravalhas; Carlos Roberto Teles; Isabela Belotto da 
Silva; Bernadete Brandão; Mainês Olivetti; Margit Leisner; Marília Kubota; João Debs; Adelson 
Avellaneda Chaves; Gabriela Cardoso e Jorge Kruguer; Teca Sandrini; Fabrício Vaz Nunes & Ana 
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filme composto de uma centena de gravações com pessoas desligando a TV, em suas 
próprias casas ou em outros de seus locais de convivência. 

Instalado nesse lugar de grande fluxo de pessoas, a estratégia de abordagem do outro, o 
público, fez uso de elementos e equipamentos apropriados, tudo desmontável e portátil, 
possível de ser carregado por um único indivíduo. A situação ficou assim configurada: o 
agenciador (eu) numa cadeira de praia, tendo à frente uma table-mate – tipo de mesinha 
ofertada em programas de televendas (e também na internet); sobre a mesa, a agenda, o 
portifólio  do  projeto,  uma  caneta...  E  ao  lado  desse  conjunto,  uma  tela  retrátil  de 
projeção (daquelas usadas pra projeção de slides, transparências e filmes) na qual estava 
impressa  digitalmente  um frame  de  imagem televisiva  em desligamento.  Sobre  essa 
imagem, a frase: “QUAL PROGRAMA DE TV VOCÊ GOSTARIA DE DESLIGAR?”. 
A tela de projeção refuncionalizada em um mini-outdoor móvel, objeto único, anulado 
até em sua função original – de suporte para projeções de imagens em movimento à 
impresso de uma foto, justamente um frame do desaparecimento de algo que já havia 
sido uma imagem em movimento, um vídeo.

Estando a comunicação com o público assim efetivada, lançada ao ar a quem interessar 
pudesse, pessoas aproximavam-se pensando tratar-se justamente de uma enquete, uma 
pesquisa de  rejeição,  e  já  chegavam nomeando seus  programas  de TV considerados 
piores, e mesmo, merecedores de serem tirados do ar. Dada a deixa, dizia-lhes poder 
realizar seus desejos no filme o qual estava ali iniciando e, mesmo sabendo que a ação 
não garantiria de fato a desveiculação daquele programa pelas redes de TV, a filmagem 
de desligamento seria também um gesto concreto e político, para além do simbólico, 
pois o resultado final do filme haveria de ser também inserido numa dimensão pública, 
fosse a exibição no museu de arte, como videoinstalação, ou circulando como filme em 
mostras  de  vídeo,  entre  outras  dimensões  indeterminadas  de  veiculação  as  quais 
poderiam vir a ocorrer. Quem sabe o filme viesse a ser exibido inclusive em algum canal 
de televisão...

Em  alguns  momentos  desse  diálogo  com  o  público,  muitas  pessoas  chegavam  a 
aglomerar-se ao redor do ambiente de agendamento, e uma conversa coletiva instaurava-
se, um debate, como num pequeno fórum de reflexões sobre a TV.

Paula Bellenzier; Ricardo Corona; Eliana Borges; Orlando da Luz Jr; Maria Madalena Gomes & 
Maria Cristina Gomes; Fabiano Gomes e Waldeir Gomes; Luciano Betim; pessoal do ACT (em 
proposta de Michele Siqueira & Nena Inoue); Hélio Leites; Nixon Vieira Molveira; Sávio Nienkötter, 
Gisele Corrêa Nienkötter & José Elias; Marcos Cherobim Guiraud, Eunice Terres e Sofia Terres 
Guiraud; Cláudio Jesus Esteves e Ives Esteves; Claudia Becker, Priscila Becker e Apolo Becker; 
Marcelo Sandmann; Di Ferreira; Bill Lundberg; Ricardo Basbaum & Daniela Mattos; Ericson Pires & 
Goiano; Martha Niklaus; Julio Castro; Ana Prado & Joaquim Da Matta; Aparecida Oliveira Chagas 
Costa; Giordani Maia & Marize Rocha; Marssares; Jarbas Lopes; Juruna Mallon; Bruno De Nicola & 
Cristina Peñaloza; Ronald Duarte; Luís Andrade; Guilherme Whitaker; Zé Luis; Cildo Meireles; 
Eduardo Lemes; Carlos Henrique Tullio; Tânia Bloomfield; Octávio Camargo; Gilson Camargo; 
Patrícia Seravy; Daniela Georgia; Família  Horn; Sabrina Oliveira Gaecia; Clara Cuevas & Letícia 
Monteiro; Marcelo Scalzo; Carla Zaccagnini; Daniel Lima; Carla Chaim; Daniel Nogueira; Luciana 
Costa; Chico Linares & pessoal do Ateliê Espaço Coringa; Alexandre Menossi; Francesco Calicchio; 
Ismar Assis; José Martins; Aldo Gecent e equipe; Flor; Ricardo Rosas; Carlos, Erasmo & Duda; 
Xiclete; Alexandre Fehr; Demétrio Henriques Portugal; Flávia Sammarone; Fabiana Prado; taxistas 
do ponto da rua Wisard; Cabelo & Geandre (Bijari); Bia Medeiros & Corpos Informáticos; Cátia 
Alexandra; Ricardo Ramalho; Maria; André Mesquita; programa 360º (Rafael Laffranchi, Almir 
Almas, Flávia Vivácqua), Juci, Fernando Augusto e Emerson; Interlux; Cleverson Salvaro e Joana 
Corona; Lúcio Araújo; Cuquinha & Fernando Cachaldora; Fumacê do descarrego (Alexandre Vogler 
& Guga Ferraz); Rubens Pileggi; e/ou (Claudia Washington, Ana González e Goto); Ricardo E. 
Machado; Goto.
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A idéia era, a princípio, ficar uma semana na rua, às tardes, agendando participantes, e 
na semana subseqüente, filmar. Intercalar esses processos até concluir a agenda.  E 100 
participantes reforçaria um status simbólico de pesquisa do projeto, disponibilizando-lhe 
o termo "percentual" de uma forma mais concreta, literal, quantitativa, real. Entretanto, a 
receptividade foi maior do que o esperado, e uma semana de tardes de agendamento na 
Boca  já  rendeu  60  inscritos.  Isso  alterou  o  plano  de  intercalar  semanalmente 
agendamentos e filmagens, pois desde aquele momento ficou claro que passar a limpo a 
agenda,  aproveitando  o  entusiasmo  dos  participantes  e  realizando  as  seqüências  de 
filmagem, implicaria num tempo mais elástico. Iniciou-se então a etapa das gravações, 
junto com a qual surgiu a maior dificuldade do projeto, a de conciliar tantas locações 
distintas com as agendas da própria proposta, dos participantes e da equipe de filmagem 
(eu e Ricardo E. Machado). Isso tentando otimizar a logística de deslocamento e gasto 
de combustível  frente aos dados de tempo e espaço,  ou seja,  os dias  e horários dos 
programas escolhidos com o lugar onde morava cada participante. Enfim, todas essas 
variáveis estenderam em muito o período da filmagem. Nesse momento a abrangência 
do projeto restringia-se a Curitiba e Região Metropolitana, e, diga-se, os participantes 
agendados  na  Boca  Maldita,  ratificando  a  fama  de  diversidade  social  do  lugar, 
procediam de variadas regiões da cidade e mesmo municípios vizinhos. A caracterização 
do perfil dos participantes reforçou também a noção sobre esse ecletismo: pessoas com 
diferentes profissões, faixas etárias, níveis sociais e escolaridades.
 
Sendo o agendamento feito entre indivíduos até então desconhecidos entre si, constata-
se uma boa dose de confiança mútua estabelecida já no primeiro contato, pois as pessoas 
abririam a intimidade de suas casas para abrigar uma iniciativa, no mínimo, incomum.

No fluxo
Simultaneamente ao processo da filmagem, outra estratégia de agendamento passou a 
ser empreendida, expandindo o local de conexão com os participantes para o território 
da internet, a partir de uma chamada pública circulada por mailings.

Além  disso,  a  perspectiva  geográfica  passou  a  ser  planejada  também  numa  outra 
dimensão, com as possibilidades de deslocamento do projeto para Rio de Janeiro, São 
Paulo e Londrina,  contextos esses os quais  efetivamente incorporaram-se à proposta. 
Essa  abrangência  redimensionada  tornou-se  pertinente  às  possibilidades  do 
empreendimento, pois buscava-se, prioritariamente, o gesto do sujeito receptor sobre o 
agente emissor – a empresa de TV com suas programações - e não exclusivamente um 
contexto relacional  curitibano.  Assim,  incorporar  pessoas de algumas outras cidades, 
com suas variáveis culturais e geográficas, passou a ser também expandir o projeto para 
um  limite  mais  específico,  mais  ajustado  a  seu  próprio  conceito,  ampliando 
qualitativamente as perspectivas de diversidade. Enfim, como o veículo de comunicação 
de massa televisão constitui-se numa ampla abrangência geográfica, filmar desligares 
num território também ampliado tornou-se mais coerente; e sendo possível, realizou-se.
Diferentemente  do  primeiro  momento  de  contato  com  o  público,  as  estratégias  de 
comunicação pela internet e o agendamento de participantes em outras cidades foram 
focados num público de pessoas geralmente conhecidas, majoritariamente de artistas, 
pessoas do âmbito de minhas relações pessoais. Para as cidades a serem visitadas, o pré-
agendamento configurou-se num processo ainda mais específico, onde articulei amigos 
artistas com atuação na autogestão de circuitos artísticos, ou seja, gente com histórico e 
prática  na  criação  de  redes  de  trocas  artísticas  com  o  público,  pensadores  dos 
mecanismos de inserção urbana da obra de arte,  pessoas antenadas na concepção da 
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produção artística como atividade vinculada ao contexto sociocultural. Questões essas 
também intrinsecamente associadas ao próprio projeto Desligare. Muitos desses artistas, 
inclusive,  já  haviam  participado  de  um  projeto  anterior  que  empreendi,  a  mostra 
Circuitos em vídeo,  uma coletânea de videoregistros de diversos coletivos de artistas 
brasileiros. Ativar essa rede afetiva e de afinidade configurou-se como uma curadoria de 
participantes. 

Complementarmente, a inclusão desse perfil de artistas proporcionou um adensamento 
da percepção do próprio filme como um "circuito  artístico  de participação  criativa", 
prática a qual tem concentrado muito de minhas investigações atualmente, inclusive num 
olhar sobre a produção contemporânea de outros artistas. Num outro aspecto, já havia 
surgindo a necessidade de incorporar mais artistas ao projeto, misturando assim gente do 
circuito de arte com de outras áreas. Além do desejo de conectar coletivos de artistas 
dentro  do  próprio  Desligare,  a  pré-agenda  nas  outras  cidades  sendo  montada  com 
pessoas conhecidas otimizou a logística, gastos e tempo. 

No âmbito  geral  das  filmagens,  algumas  gravações  foram situações  de desligamento 
realizadas  coletivamente,  ampliando  consideravelmente  o  número  de  participantes. 
Houve  também  cenas  protagonizadas  por  convidados  especiais,  entre  vendedores 
ambulantes,  dono  de  posto  de  gasolina,  motoristas  em ponto  de  táxi,  seguranças  e 
recepcionistas de prédio residencial, garçons de restaurante e bares, relojoeiro em sua 
loja, etc, os quais não estavam interessados exatamente em desligar algum programa de 
TV específico, entretanto, ficaram a fim de participar do filme, aderindo à proposta pelo 
inusitado da situação,  e considerando interessante  exporem-se em seus ambientes  de 
trabalho como exemplos  de multiplicidade de contextos onde a TV se insere.  Ainda 
outras  situações  de  desligamento  de  TV  foram  capturadas,  situações  dadas  ou 
encontradas, circunstanciais, intensificando a fluidez da empreitada, indicando limites a 
serem convencionados e diluídos infinitamente.

Esse processo de constante readaptação do projeto flexibilizou o fluxo, algo desde o 
início previsto como possibilidade, mesmo não se sabendo como haveria de ser, pois, de 
fato, só a realização deu forma à obra. Das 60 participações inicialmente previstas no 
projeto  (e  já  na  primeira  semana  de  agendamento  chegou-se  nessa  intenção  de 
participantes) houve um salto para 115 colaboradores; e de uma geografia antes restrita à 
Curitiba e Região Metropolitana,  reprogramou-se a expansão para as cidades aqui já 
citadas. Além das filmagens feitas na Região Metropolitana de Curitiba – Piraquara e 
Colombo – contribuições também se efetivaram nas cidades de Pontal do Paraná-PR, 
Itaipu-RJ, Maricá-RJ e Madri- Espanha.

Estratégias de filmagem
De início, antecipou-se aos participantes as estratégias de captação de imagem:

A)  Tela/Espelho: filmagem enquadrada no monitor  de TV na hora do desligamento, 
iniciando no aperto do botão, passando pelos frames do sumiço da imagem, até chegar o 
momento onde manifesta-se a TV transformada em espelho, refletindo o indivíduo e seu 
ambiente privado, como num retrato.

B) Percurso/Cena: filmagem desde a porta de entrada da casa onde vive o participante 
até o local onde ele assiste TV, seguida da gravação da cena de desligamento em si. A 
porta aqui é concebida como uma membrana entre o público e o privado.

6



C)  Depoimento:  filmagem  de  um  depoimento  com  a  justificativa  pela  escolha  do 
programa desligado (depoimento esse a ser transcrito, não usado no filme, e sim numa 
posterior publicação complementar ao projeto, a Revista da TV Desligare).

OBS: aos participante foi dada a seguinte orientação: desliga a TV como quiser; e depois 
de desligar, faz o que quiser.

Com  essas  orientações  de  filmagem,  a  partir  das  quais  a  edição  veio  a  justapor 
cronologicamente  as  seqüências  gravadas,  percebe-se  a  repetição  como  estrutura  de 
montagem, entretanto, com variáveis situacionais, as quais imprimem carga existencial e 
diferencial a cada participação. Algo que se repete e nunca é igual: pessoas diferentes; 
desligamentos  de  diferentes  programas  de  TV;  arquiteturas  das  casas,  mobiliários  e 
decorações  interiores  diferentes;  percursos  diferentes;  aparelhos  de  TV  diferentes; 
formas  diferentes  de  desligar  a  TV;  situações  diferenciadas  criadas  após  cada 
desligamento.  Assim, partindo de uma estrutura fixa chegou-se a um resultado muito 
dinâmico.

Simultaneamente,  pensando-se ainda na dimensão existencial  sobreposta  à  estrutural, 
percebe-se o tempo de cada filmagem e também o tempo final do filme não como algo 
pré-determinado, e sim, também, como resultado processual de cada participação – o 
tempo  de  cada  percurso  no  interior  das  casas,  o  tempo  de  cada  estratégia  de 
desligamento,  o tempo de cada ação subseqüente ao desligamento.  Por fim, o tempo 
total  do  filme  é  resultante  da  somatória  de  cada  um  desses  tempos.  A  seqüência 
Percurso/Cena ficou com 1h58min31seg e a Tela/Espelho com 19min29seg, e o total do 
filme é de 2h18min.

Diálogos
No  primeiro  momento  de  agendamento  de  participantes,  na  Boca,  algumas  outras 
informações  sobre  uma  sociologia  relacional  entre  TV,  telespectadores  e  potenciais 
participantes  do  filme  surgiu  com  os  motivos  de  desistência  relatados  pelos 
interlocutores.  Ao  aproximarem-se,  dizerem  os  nomes  dos  programas  (dados  esses 
também anotados) e ao saberem da intenção complementar da abordagem – a realização 
do filme – o convite à participação teve muitas vezes uma resposta negativa. Alguns 
motivos para essa desistência foram elencados: a pessoa não queria expor sua residência 
por  se  tratar  de  uma  casa  muito  simples;  não  queria  aparecer  num filme;  medo  de 
aparecer num filme desligando um programa de TV; não querer receber gente estranha 
em casa; um indivíduo queria participar, entretanto outro morador da mesma casa não, 
chegando-se ao consenso pelo não; achar a proposta muito estranha; não ter tempo para 
isso; e até mesmo, numa situação mais rara, não querer expor sua riqueza publicamente, 
ao exibir sua residência. 

Dentre esses motivos de desistência o mais instigante para mim foi o medo em aparecer 
num  filme  desligando  um  programa  de  TV.  A  justificativa  era  acompanhada  de 
questionamentos.  Num  deles,  indagava-se  se  a  participação  não  acarretaria  em  um 
processo jurídico contra os participantes por parte das emissoras de TV. Perguntou-se 
também, algumas vezes, se a filmagem não seria motivo para que eles ou eu fôssemos 
presos. Esse medo introjetado pareceu-me uma inversão de valores muito expressiva no 
que diz respeito ao conhecimento sobre os direitos individuais, espaço de privacidade, 
autonomia crítica do indivíduo, liberdade questionadora. Se o dito receio fosse consenso, 
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à TV e a seus editores dar-se-ia o direito inquestionável e o livre trânsito de propagar 
suas idéias e programas, entrado na casa dos indivíduos, invadindo até seus lares com 
um rol de programações muitas vezes medíocres; e, reativamente, o indivíduo não teria a 
autonomia de se manifestar também publicamente contra essas veiculações. Será que a 
subjetivação individual dos mecanismos de controle social  já haviam chegado a esse 
patamar  de  autocontrole  voluntário  e  antecipado,  numa  lógica  de  reprodução  e 
subserviência à ordem dominante? Em alguns casos, isso pareceu já ser uma verdade, 
pois o medo era fato. Essa foi a constatação mais deprimente derivada das conversações 
proporcionadas pelo projeto. 

Curiosamente algumas das justificativas declaradas como motivos de desistência foram 
as mesmas consideradas motivos de estímulo à participação, como a possibilidade de 
aparecer num filme e a estranheza da proposta.
 
Estatísticas 
Com as derivações e assimilações de perspectivas o projeto desviou de  um retorno à 
Boca Maldita, ao menos no que diz respeito ao agendamento de filmagens. O roteiro de 
realização  percorreu,  cronologicamente,  os  núcleos  geográficos  de  Curitiba,  Rio  de 
Janeiro, São Paulo, Londrina, e nova e finalmente, Curitiba. Do primeiro agendamento à 
última  filmagem,  seguida  da finalização  da  edição  geral,  decorreram sete  meses,  de 
16/05  à  16/12/2006,  descontando  os  tempos  de  pré-produção,  finalização  e  pós-
produção. Das 115 participações efetivadas, 60,9% são artistas e 39,1% são pessoas de 
outras áreas de atividades. 54,8% das locações foram realizadas em Curitiba e Região 
Metropolitana, 21,7% São Paulo, 14,8% no Rio de Janeiro, 5,2% em Londrina, 3,6% em 
outras cidades. Com duração de 7min, a gravação mais longa é a de Ricardo Basbaum e 
Daniela  Mattos  (ambos  compõem  o  coletivo  de  artistas  agente  dupla//),  os  quais 
protagonizam uma verdadeira cena de novela – com direito a um beijo cinematográfico 
inclusive – na qual o casal, ao invés de “discutir a relação”, conversa sobre a própria 
TV. Já a seqüência mais curta, com 6seg, é a da convidada especial Maria, trabalhadora 
noturna do estacionamento de um bar em Londrina. 

Considerando  os  votos  válidos,  ou  seja,  os  votos  das  pessoas  que  deliberadamente 
propuseram um programa ou situação de desligamento de TV; e desconsiderando os 
desligamentos dos convidados especiais - os quais, a pedido, desligaram as TVs que 
assistiam só para colaborar com o filme - ou seja, considerando um universo de 106 
participantes frente ao total de 115, teve-se a seguinte contagem entre os programas mais 
desligados: 

- Empatados em primeiro lugar, com 7,5% das preferências para cada: Jornal Nacional, 
Domingão do Faustão e Programas Evangélicos (Catedral da Fé e IURD, da Record; e 
Show da Fé, da Band).
 
- Domingo Legal (do Gugu) ficou em quarto, com 6,6%. 

- Outros jornais da Globo (Jornal RPC, Paraná TV, RJTV, SPTV) em quinto; 5,7%. 

- Novelas da Globo em sexto; 3,8%.
 
- Fantástico e XUXA empatados em sétimo; 2,8%.
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Esses foram os programas mais escolhidos entre um conjunto de alternativas e situações 
que chegou a 32 opções. Entretanto, o desligamento da TV como um todo, foi a situação 
preferencial dentro do projeto, com 20,7%. Isso sendo feito independente do canal ou 
programa, após um zapping; simplesmente desligando o que estava passando na hora; ou 
ainda, desligando-se chuviscos, interferências ou as barras coloridas. 
 
Curiosamente  o  Programa do Ratinho safou-se de gravações,  mesmo sendo um dos 
programas mais lembrados. Esse feito deveu-se, em parte, ao fato de ter sido escolhido 
justamente por significativo contingente dentre aquelas pessoas que após manifestarem-
se,  durante  o  agendamento  na  rua,  acabaram  não  querendo  participar  do  filme. 
Complementarmente, foi despriorizado enquanto opção frente as muitas possibilidades 
de escolha de programas ruins, conforme argumento de vários participantes.
 
Entre as emissoras de TV, Globo (38,6%), SBT (7,5%), Record (6,6%) e Band (1,9%) 
foram  os  canais  mais  rejeitados. Rede  Globo,  a  emissora  com  maior  audiência,  e 
também, a mais rejeitada.

Domingo  foi  o  dia  da  semana  com  mais  desligamentos  (22,7%),  conseqüência  da 
louvável  rejeição  aos  programas  do  Faustão e  Gugu,  principalmente,  e  também,  ao 
Fantástico. Além do mais, o roubo do tempo de lazer das pessoas, de seus finais de 
semana  e  dias  de  feriado,  essa  apropriação  consentida  é  um dos  aspectos  dos  mais 
perversos instaurados pela TV. Assim, os desligamentos aos domingos soam como um 
gesto de resistência cultural à pilhagem do tempo livre.

Temporalidades
Devido  aos  vários  meses  de  filmagem,  nota-se  a  aparição  de  desligamentos  de 
programas estritamente associados a calendários sociais, a exemplo do horário eleitoral 
gratuito e da Copa do Mundo de futebol. Outras datas referenciais  surgiram também 
enquanto  ambientação  do  entorno,  pano  de  fundo  contextual,  como  na  gravação 
realizada num churrasco do dia dos pais e outra feita no feriado de 7 de setembro – Dia 
da Independência – sendo esta transpassada pela incidental aparição audiovisual do vôo 
de  caças  da  Força  Aérea  Brasileira.  Acontecimentos  específicos  também  sucitaram 
desligamentos,  como a véspera da entrada em vigor de um provisório acordo de paz 
entre Israel e Líbano, ou seja, na lógica “o homem é o lobo do homem”: um dia de 
intensificação de ataques aéreos e de maior descarga do arsenal de mísseis no inimigo; 
como  pode  ser  constatado  na  reportagem da  BBC,  a  qual  comenta  um bombardeio 
israelense a Beirut8. A temporalidade chegou até a livrar o reality show Big Brother  
Brasil de alguns desligamentos, desvencilhando-o desse destino pelo simples fato de não 
estar no ar durante o período de filmagem. 

A  sazonalidade  climática  também  é  dado  perceptível,  principalmente  nas  gravações 
externas  feitas  em  Curitiba,  geografia  de  estações  bem  definidas  (ainda  definidas, 
mesmo  com o  aquecimento  global  já  causando perceptíveis  e  crescentes  mudanças, 
principalmente a partir de 2000): o filme inicia com o outonal cair das folhas das árvores 
e os trajes agasalhados das pessoas; e termina com o clima ameno e as roupas leves do 
final da primavera.
 
Numa outra camada de leitura, as filmagens de Desligare iniciaram depois da Páscoa e 
findaram antes do Natal. Ou seja, nasceram depois da ressurreição e morreram antes do 

8 BBC, reportagem de 13/08/2006.
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nascimento de Cristo. Sem problemas, pois “O Natal é dos televisores”, com descontos 
de 20% em média, “cujas vedetes são os aparelhos de plasma e de cristal líquido”9. 

Prazeres
Várias camadas de prazer agregaram-se ao trabalho Desligare, para além da lida com a 
linguagem, da depuração da forma, do gozo das idéias e seus detalhamentos.  A rara 
oportunidade  de  poder  permanecer  como  observador  por  longos  períodos  na  Boca 
Maldita, estando ali no exercício de um labor singular aberto ao encontro de pessoas, a 
conversas  e  a  digressões  reflexivas.  Viajar  dentro  da  própria  cidade,  como  um 
urbenauta.  Saciar  a curiosidade de entrar nos lares curitibanos,  algo tão pouco visto 
enquanto registro imagético, seja foto ou filme, e constatar até que muito do estigma de 
“povo frio” talvez seja somente mito, pois em quantas outras cidades de grande porte 
haveria de ser tão fácil, rápido, seguro e divertido entrar na privacidade das casas de 
pessoas desconhecidas com uma proposta tão incomum? Transitar por essa diversidade 
de  lares  percebendo  variantes  da  arquitetura  das  residências  contemporâneas  e, 
principalmente,  encontrando a receptividade e a generosidade humanas,  manifestadas 
inclusive em ofertas de almoço, janta, bolo, tapioca, churrasco, chá, café, suco, tererê, 
cerveja,  cachaça,  queijos  e  vinhos,  pernoite,  etc.  Viajar  com  um  trabalho  que 
possibilitou  um melhor  conhecimento  sobre  os  lugares  visitados,  as  cidades  e  seus 
moradores, proporcionou ainda o reencontro de amigos e o estabelecimento de novas 
amizades, tudo numa interação com os fluxos cotidianos de cada um. A satisfação em 
participar da primeira edição do projeto Bolsa Produção em Artes Visuais da Fundação 
Cultural  de  Curitiba,  uma  iniciativa  exemplar  de  política  cultural  pautada  em edital 
público e avaliação criteriosa,  que oportuniza a produção local,  as trocas culturais,  a 
experimentação e o desenvolvimento do trabalho artístico. Articular uma ótima equipe 
de trabalho, especialmente na composição da equipe de filmagem e edição, para a qual 
chamei Ricardo E. Machado, incorporando seus conhecimentos técnicos e experiência 
como videasta e cineasta para garantir uma melhor qualidade técnica na realização do 
filme,  meio  artístico  com o  qual  eu  tinha  tido  pouca  prática  e,  além disso,  ter  um 
parceiro artista com disponibilidade para encarar todas as flexibilizações do processo 
como  uma  perspectiva  de  aventura.  Compartilhar  o  exercício  criativo,  realizando 
coletivamente mais de 100 formas de desligamento de TV. Perceber Desligare como 
uma  realização  artística  intrinsecamente  vinculada  ao  mundo  contemporâneo, 
reorganizando  valores,  evidenciando  contextos  e  fazendo  uso  de  instrumentos  e 
procedimentos  que  proporcionam olhares  críticos  e  criativos  sobre  o nosso tempo  e 
espaço.  Realizar  essa  proposta  situacional,  cuja  síntese  indica  uma  matriz  de 
transformação  na  qual  a  realidade  pode  ser  criticada,  desconstruída,  recodificada  e 
reinventada;  ou seja,  constatar  mesmo no microcosmo relacional  de Desligare que o 
indivíduo é agente do processo histórico. Perceber no filme diversas nuances de humor.

4) Olhar frame a frame sobre a captura da alma televisiva enquanto ela se esvai ou 
a aura serial da morte da TV

Descrição/montagem/comentários 
O projeto Desligare constitui-se basicamente em dois formatos de apresentação: vídeo e 
videoinstalação.

9 Natal é dos televisores, que estão até 41% mais baratos. Matéria de Helena Carnieri no caderno 
de Economia do Jornal Gazeta do Povo, Curitiba. Terça, 19 de dezembro de 2006.
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Pensando-se numa maior circulação da obra e no próprio caráter de patrimônio público 
da  arte,  o  vídeo  possui  licença  creative  common,  estando  liberada  sua  reprodução 
pública, desde que com atribuições não comerciais, resguardando seu conteúdo orignal e 
créditos autorais. Essa característica copyleft condiz também com o processo coletivo de 
construção da obra.

A videoinstalação é um desdobramento do filme, montada a partir de sua desconstrução 
e recodificação. A montagem original da videoinstalação foi composta de 1 projeção, 1 
exibição em TV de grandes dimensões, 2 objetos (em verdade duas pequenas TVs de 7'), 
1 painel fotográfico e 2 gráficos. A projeção e a exibição em TV de grandes dimensões 
veicularam,  justamente,  as  mesmas  duas  seqüências  de  filmagem  realizadas: 
Percurso/Cena e Tela/ Espelho. Cada exibição ocupou uma sala própria. Já os objetos, as 
fotos e os gráficos compartilharam o mesmo espaço.

A seqüência Tela/Espelho é preferencial na projeção, por se tratar de uma investida mais 
específica  do  projeto,  de  um  olhar  mais  detalhado  sobre  a  materialidade  do 
desaparecimento  da imagem televisiva.  Isso porque a  gravação,  cujo enquadramento 
coincide com o da tela da TV, inicia-se justamente no momento em que a imagem da 
TV  é  desligada.  E  o  foco  do  olhar  passa  a  incidir  com  retidão  sobre  esse 
desaparecimento (a imagem em velocidade reduzida).  O segmento da filmagem cuja 
velocidade está reduzida a 5% é a dos trechos relativos aos frames de desaparecimento 
da imagem. Essa estratégia permite acompanhar as distorções e efeitos surgidos durante 
esse processo, fato geralmente correspondente a uma série de 3 a 5 frames entre 30 
existentes em 1 segundo de gravação. O áudio também tem sua velocidade reduzida ao 
mesmo índice, gerando distorções sonoras com timbre grave. Findada a seqüência dos 
frames de desaparecimento  da imagem, o momento  em que a tela  transforma-se em 
espelho é pontuado pela volta ao tempo real de gravação, com o ressurgimento do áudio 
ambiente  e  o  aparecimento  do  reflexo  do  indivíduo  realizador  do  desligamento.  As 
filmagens foram feitas com o foco da câmera no automático e percebe-se o momento da 
imagem incerta,  enquanto  a  própria  máquina  busca  um novo referente,  passando da 
imagem emitida pela TV, a qual não mais existe, para o foco dos elementos principais 
no  reflexo  –  indivíduo,  mobiliário,  arquitetura,  ambiente.  Devido  ao  tipo  de 
equipamento utilizado nessa seqüência, uma câmera Hi-8, as gravações foram feitas com 
a ativação do dispositivo denominado  velocidade de shutter, tornando a velocidade de 
gravação mais lenta, diminuindo o número de quadros por segundo, e assim eliminando 
as  distorções  visuais  que  comumente  aparecem nos  monitores  de  TV e  computador 
quando são filmados – aquelas faixas horizontais escuras transpassando os monitores. 
Isso  garantiu  uma  maior  pureza  (limpeza)  das  imagens  em  desaparecimento,  fato 
relevante para a posterior seleção de frames.

Sobre  os  2  objetos  que  compuseram a  instalação.  São  pequenas  TVs  conectadas  a 
aparelhos  de  DVD.  Cada  uma  delas  exibe-se  como  uma  TV  que  simula  seu 
autodesligamento, em ação reflexiva, como se o objeto exibisse a própria anulação de 
sua função. Isso é feito a partir da veiculação nessas TVs de edições simplificadas de 
cada uma das duas seqüências filmadas:

A)  Tela/Espelho – Simplificado: editada somente nos trechos do desaparecimento da 
imagem  televisiva,  ou  seja,  o  desligamento  em  si,  em  tempo  real,  sem  velocidade 
reduzida e sem o momento do espelhamento.
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B) Percurso/Cena – Simplificado: com trechos editados somente no apertar do botão das 
TVs, a cena do desligamento em si, sem o percurso pelo interior dos ambientes e sem as 
proposições dos participantes após os desligamentos. 

Essas duas seqüências simplificadas podem também ser exibidas como vídeo. 

O  painel  fotográfico  é  composto  por  conjuntos  quantitativos  adaptados  ao  espaço 
expositivo,  resultantes  da  seleção  entre  135  frames  de  desaparecimento  da  imagem 
televisiva  retirados  da  gravação  Tela/Espelho.  A  seleção  preferencial  desses  frames 
resultou em 36 exemplares. As dimensões de cada foto aproximam-se a 40cm X 60cm. 
Há  dois padrões  básicos  de  imagens  desses  quadros  fotográficos:   Abstrato;  e  de 
Referência figurativa.

Por fim, complementando os elementos da videoinstalação, dois gráficos exibindo dados 
estatísticos provenientes do projeto: Desligare: programas mais desligados e Emissoras  
mais desligadas.

Outras possibilidades de montagem da videoinstalação podem ser feitas, especialmente 
ao que se  refere  à  exibição  dos  vídeos,  os  quais  podem todos  fazer  uso de TVs.  O 
ambiente para o público também pode ser adaptado, usando-se colchões e almofadas.

O clímax do acontecimento
Enquanto materialidade e linguagem específica, a padronagem fotográfica abstrata do 
Desligare (os frames Abstratos) constitui um dos aspectos mais singulares do trabalho: a 
geração de imagens maquinais  a partir  do desligamento da TV, sendo a plasticidade 
desse desaparecimento a própria coisa, o ícone, sem (aparentemente) outras referências 
contextuais,  a  imagem só  possível  de  ser  gerada  nesse  processo,  entre  o  acaso  e  o 
incidental. Ainda assim, mesmo esse acontecimento estético quando situado dentro da 
proposta como um todo sugere também metáforas: a desativação da luz e da energia e o 
aspecto  etéreo  das  padronagens  em  processo  regressivo  induzem  a  percepção  do 
fenômeno como a materialização da alma televisiva enquanto ela se esvai, seus últimos 
suspiros.  Mais que isso até:  os distorcidos frames em seqüência  de desaparecimento 
estão eles mesmos em risco de extinção, enquanto acontecimento técnico/cultural, pois o 
padrão  da  TV  digital  que  atualmente  ganha  espaço  na  sociedade  praticamente  não 
produz esse tipo de imagem. Assim, Desligare captura um singular ruído do processo 
civilizatório,  momento  cujos  sinais  podem estar  prestes  a  serem condensados  numa 
camada arqueológica  da mídia  analógica.  Dialogando com a  história  da arte,  alguns 
desses frames Abstratos assemelham-se a pinturas de Mark Rothko e às estilizações de 
paisagens  de  Richard  Diebenkorn  e  Nicolas  de  Staël.  Numa  comparação  mais 
apropriada,  entretanto,  pensando-se  no  experimentalismo  técnico  e  em  aspectos 
conceituais,  as  afinidades  são  as  experiências  de  fotogramas  de  Moholy-Nagy  e  as 
fotoformas de Geraldo de Barros, ainda que processualmente a lógica de confecção dos 
frames  Desligare  siga  um rumo  inverso:  ao  invés  de  uma  ordenação  construtiva;  a 
desconstrução, o acontecimento incidental e o processo seletivo.

Já  os  frames  de Referência  figurativa mantém resíduos  das  imagens  dos  programas 
desligados e, simultaneamente, são impregnados por diversas modalidades de distorções 
visuais - forma, cor, intensidade do pixel – resultando numa imagem híbrida entre a 
referência contextual e a textura abstrata. Entretanto, em muitos casos, a carga de valor 
semântico  tem no lastro  da  imagem residual  o  seu  significante  predominante,  e  até 
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mesmo, o seu valor político mais explícito: a negação de um específico programa de TV 
pelo indivíduo. Assim, ganha novo sentido ver um frame cujo facho de luz transpassa 
como sabre a garganta de uma atriz de novela, ou perceber seu belo rosto ser deformado 
a  ponto de  parecer  um retrato  pintado por  Francis  Bacon;  ou ainda  constatar  que a 
imagem do programa de variedades dominical em desaparecimento é a foto dos pés um 
animal selvagem, uma ave “contemporânea dos dinossauros”. Os distúrbios da imagem 
parecem sintonizar com uma subjetividade social turbulenta, cuja selvageria e barbárie 
latentes ainda estariam contidas, por vezes, somente no imaginário.

Se a fotografia pode ser o instante congelado da realidade e até mesmo o aprisionamento 
da alma do indivíduo, o filme seria,  então,  a dimensão intensificada dessa condição. 
Capturar a alma televisiva enquanto ela se esvai é desmistificar o objeto e libertar o 
sujeito (reencarnar o ex-telespectador); isso seria o próprio ápice do Desligare. E seriam 
vários  os  ápices.  Pelo  potencial  anestesiante  emanado  da  TV  sobre  o  indivíduo  – 
desconectando-o de um envolvimento  mais  profundo e  propositivo  com a existência 
humana  e  o  Cosmos;  pelas  muitas  implicações  de  poder,  dinheiro  e  influência  que 
permeiam as relações entre igreja e televisão; e ainda, por toda dimensão espiritual em 
voga nas analogias aqui feitas, o clímax da captura da alma televisiva – o clímax entre 
os ápices... – parece ser o frame de desligamento de um êxtase de louvor protagonizado 
por  uma  multidão  de  fiéis  durante  culto  religioso  na  TV,  frame  esse  já  com fortes 
indícios de degeneração da imagem “original”. 

O ápice da imagem aqui é bem diferente do clímax da ação que funda muitas das cenas 
narrativas  da  arte  pré-moderna  –  do  Renascimento,  Barroco,  Neoclassicismo e 
Romantismo, por exemplo – sejam elas representações de referência histórica, mítica ou 
cenas do cotidiano, em pintura ou escultura. Não há também a ênfase nas preocupações 
com forma, composição, equilíbrio e a busca da especificidade da linguagem, as quais 
alicerçam boa parte das obras-primas do período Moderno, inclusive algumas produções 
exponenciais em fotografia, como a obra de André Kertész, na qual o ponto de vista e o 
momento  do ato fotográfico  são capazes  de captar  um tal  arranjo dos  elementos  no 
campo  visual  que  tornam  cada  foto  uma  composição  única,  como  num  clímax 
situacional  (clímax da ação  esse também presente  nas  fotos  contemporâneas  de Jeff 
Wall, entretanto, neste caso, a suposta cena natural é toda construída, como numa ficção 
documental). O frame Desligare é a imagem da imagem da imagem: é o frame do vídeo 
que capturou imagens da TV. É a tática da seleção, apropriação e re-significação. E é a 
edição sobre a edição; e também, a edição sobre o próprio instrumento cultural TV. Não 
há, sequer, a habilidade manual na confecção da fatura plástica: a imagem é maquinal. É 
o olhar sobre a repetição.
 
Especular  sobre  o  ápice  da  proposta  observando  a  singularidade  visual  da  imagem 
técnica é somente uma perspectiva de leitura. Outro caminho é valorar a ação, a carga 
existencial agregada à repetição estrutural do filme, as respostas criativas e contextos 
revelados pelos participantes. Isso poderia ser o ápice contextual.
 
As duas camadas de significados e visualidades coexistem: frame e ação. E por fim, tudo 
é ação, campo ativado, dinamismo, fluxo: o percurso, a cena de desligamento, a tela em 
desligamento,  o espelho.  A questão do ápice (ou dos muitos  ápices) passa a ser um 
rizoma reflexivo, mas não o determinante.
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Aura serial
A beleza da imagem de origem maquinal traz à tona também alguns instigamentos sobre 
o fim da aura da obra de arte a partir de sua reprodutibildade técnica, nos termos do 
pensamento de Walter Benjamin10. O filósofo percebeu essa nova condição tecnológica 
da arte como possibilidade para o fim do fetiche pelo objeto de arte único, do ritual pela 
obra autêntica, e também, da relação estritamente contemplativa entre público e arte – 
condições  essas  denominadas  valor  de  culto;  e,  em  detrimento  dessas  relações,  o 
adensamento do sentido público e político,  principalmente pela maior  capacidade de 
circulação  –  valor  de  exibição –  e  impacto  social  da  obra.  Entretanto,  certas 
experimentações técnicas na arte (tecnologia como instrumento e meio da linguagem 
poética), como os fotogramas de Moholy-Nagy, já antecediam alguma sobrevida para a 
aura  da  arte  tecnológica,  uma  certa  perspectiva  de  aura  serial.  Tangenciando  essa 
abordagem, algo de aura serial também transpassa os frames desligares (aura serial da 
morte da TV). 

Outro viés de aura serial instaura-se com a Pop art, principalmente Warhol: o fetiche do 
múltiplo.  Isso  porque  suas  obras  reproduzíveis  tecnicamente,  seus  múltiplos  –  as 
serigrafias,  por  exemplo  –  miravam  também  a  cultura  de  massa  e  buscavam diluir 
limites entre o universo artístico e a sociedade de consumo, elevando à condição de arte 
retratos de ídolos da cultura pop e reproduções de rótulos de produtos; emparelhando 
preços de seus múltiplos aos de obras únicas de outros artistas, e alcançando até recordes 
de cotação. Inserida no extremo de uma sociedade capitalista como a dos EUA dos anos 
60,  a  poética  de  Warhol  não  só  caía  como uma luva  na  lógica  cultural  da  qual  se 
originava,  como era também seu melhor autoretrato.  Em Desligare,  a assimilação do 
mundo da comunicação de massa (a TV) é articulada num sentido inverso ao de Warhol: 
ao  invés  da  poética  reforçadora  dos  valores  de  uma  cultura;  a  ação  assumidamente 
crítica  à ordem predominante.  Ao invés da busca pelo fetiche da obra de arte e sua 
valoração no mercado; o copyleft, o patrimônio público. Assim, em sua perspectiva de 
inscrição  social,  Desligare  afina-se  com  os  ideários  de  contracultura  do  projeto 
Inserções  em circuitos  ideológicos,  de  Cildo  Meireles  (o  qual  também participa  de 
Desligare), principalmente se considerada a alternativa de exibição do filme em canais 
de  TV.  Mais  especificamente  ainda,  o  projeto  vai  de  encontro  ao  trabalho  Reverse 
television  (portraits  of  viewers),  de  Bill  Viola  (obra  da  qual  tomei  conhecimento 
somente no final de 2006), a qual constituiu-se da veiculação de filmes com 1min de 
duração entre os comercias de uma Rede de Televisão, gerando um estranhamento nos 
telespectadores,  um certo  espelhamento,  pois  as  gravações  eram  pessoas  simulando 
estarem assistindo televisão, tendo como ponto de vista de filmagem o lugar ocupado 
pelo próprio aparelho de TV nos lares dos participantes. 

A cena 
Ademais ao que já foi dito sobre a carga situacional e existencial agregada à estrutura 
fixa do filme e também sobre a necessária condição de envolvimento do outro para que a 
obra pudesse existir, há ainda alguns comentários a serem feitos sobre a condução das 
filmagens. 
 
Ambas as gravações – Percurso/Cena e Tela/Espelho – foram quase todas realizadas em 
plano seqüência com cada participante, ou seja, sem cortes. Para isso, ao se chegar ao 
ambiente  de  locação,  uma  rápida  estudada  no  espaço  tornava-se  fundamental  para 

10 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In:_____. Magia, e 
Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1994.
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elaborar a marcação básica do câmera e do participante, garantindo assim uma fluidez na 
passagem dos  acontecimentos,  do  percurso  para  a  subseqüentes  ações  propostas.  O 
ponto de vista escolhido para essa transição era o que permitia captar a cena em sua 
amplitude, com o enquadramento abarcando o posicionamento do indivíduo frente à TV. 
A  construção  da  situação  posterior  ao  desligamento  geralmente  era  elaborada 
coletivamente, a partir das vontades do participante em diálogo com o propositor.Tudo 
com muito improviso, da concepção à execução, resguardando o máximo possível de 
espontaneidade. A grande maioria das cenas foi gravada de primeira.

Com  a  orientação  de  que  após  o  desligamento  as  pessoas  poderiam  fazer  o  que 
quisessem abriu-se um espaço performático  dentro  filme.  E a  idéia  sempre  foi  a  de 
incentivar  o  participante  em seus  desejos,  buscando potencializar  a  singularidade  de 
cada  acontecimento.  Assim,  estabeleceram-se  diversos  campos  de  performance: 
performance ficcional,  metafórica,  musical,  poética,  relacional  (relacional tanto à TV 
como  a  outros  objetos,  e  até  à  própria  equipe  de  filmagem);  comentarista  crítico; 
simulação de realidade; ação sobre o próprio foco e enquadramento da câmera; o olhar 
para  a  câmera;  inserção  em  fluxos  cotidianos  (restaurantes,  bares,  ponto  de  táxi, 
vendedor de churros, no avião, etc); hibridização com outros fluxos artísticos em curso 
(desligamento  da  videoinstalação  Sonhadores,  de  Bill  Lundberg,  na  Casa  Andrade 
Muricy, em Curitiba; desligamento dos equipamentos da performance em telepresença 
Replexos, do grupo Corpos Informáticos, no SESC Pinheiros, em São Paulo; ação dentro 
da proposta Fumacê do descarrego, de Alexandre Vogler e grupo Rradial, pelas ruas do 
Rio  de  Janeiro);  linguagem  da  edição  (seqüência  de  ações  realizadas  objetivando 
comporem  um  conjunto  editado);  ação  reflexiva  simultânea  (o  próprio  câmera  foi 
fotografado e/ou filmado durante a ação, ou, ainda, o participante desligou a si mesmo 
em gravação anteriormente  veiculada  pela  TV).  Curioso notar  que as  simulações  de 
realidade,  geralmente  propostas  pelo  público  não  artista,  acabaram  por  exercitar 
intuitivamente  algo  que  na  teoria  teatral  chama-se  de  4ª  parede,  ou  seja, 
desconsiderando a presença da equipe de filmagem, da câmera e até do público, como se 
entre  as  partes  houvesse  uma  parede  invisível  e  a  cena  acontecesse  num ambiente 
autônomo, sendo filmada por uma câmera oculta, ficcionando a realidade, representando 
uma ilusão de realidade.

Duas  gravações  foram feitas  totalmente  pelos  próprios  participantes,  uma  das  quais 
postada na internet11. De fato essas filmagens make yourself já eram, e continuam sendo, 
uma das perspectivas de desdobramento e continuidade do projeto. 

Muitos comentários poderiam ainda ser feitos sobre as ações criadas pelos participantes. 
Mas isso fica para quem quiser ver o filme e elaborar suas próprias observações.

O corte
No filme  Desligare  a  lógica  da  edição  fundamenta-se  na  justaposição  dos  diversos 
planos seqüência. Entretanto, em alguns dos trechos há também inserções pontuais de 
outras estratégias de edição,  orientadas pela busca de maior fluidez do filme, de seu 
maior dinamismo: aceleração e desaceleração da imagem; seleção de áudio ambiente 
(sempre  cronológico  em relação  a  ação);  intercalação  sincronizada  de cenas  e  fotos; 
criação de janela para exibição de filmagens simultâneas; inversão da seqüência gravada 
(imagem e áudio); filmagem com uso do recurso  night shot  da câmera,  possibilitando 

11 http://www.estudiolivre.org/el-user.php?view_user=vitoriamario
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melhor  visibilidade  noturna;  e  até,  em alguns  poucos casos,  edição de cenas.  Ainda 
assim considero o conceito ampliado do filme como uma proposta de edição mínima.

Contaminações videográficas
A obra  de  importantes  cineastas  inspirou  a  orientação  de  algumas  das  gravações  e 
mesmo de edições de trechos em Desligare. Os jogos de imagem, o arranjo compositivo 
no enquadramento da cena, a semelhança de algumas encenações repetidas, e o humor 
sutil  –  como  em  Jacques  Tati  –  dão  o  clima  para  a  gravação  realizada  em  dois 
apartamentos de um mesmo prédio, um sobre o outro, filmagem feita num mesmo plano 
seqüência  e  na  qual  ocorre  uma  simetria  de  acontecimentos.  A  desconstrução  e 
realocamento de imagem e som, os quais reconfiguram-se e re-significam-se em suas 
intersecções  – como em Godard – são artifícios  que influenciaram a edição da cena 
transpassada pelos caças da Força Aérea Brasileira, na qual o ruído dos jatos já havia 
antecedido  sua  presença  como  plano  de  fundo  sonoro  na  cena  anterior.  O universo 
alegórico, por vezes fantástico, com cenário arranjado e cores carregadas, tudo repleto 
de metáforas sociais – como em Fellini – é o repertório instigador da cena onde uma 
moça banha-se de radiação, deitada sobre um colchão inflável transparente e assistindo 
as barras coloridas na TV. Interagindo com o filme As Sete Faces de Dr. Lao, de George 
Pal,  quando a  “TV Medusa”  lança  seu olhar  petrificante  é  o  momento  do  imediato 
desligamento da TV12 por parte do espectador, reagindo assim à iminente imobilidade 
que estaria por se instaurar. Outras ações também fizeram tributo a cineastas e filmes, os 
quais passaram a compor as cenas propostas, entrando como alternativa ao ato de assistir 
TV: desligada a televisão, o aparelho de DVD e mesmo o computador foram acionados 
para exibir obras de Alejandro Jodorowski, Zé do Caixão e o musical Hair. O espírito de 
improviso, o investimento na idéia, e a atitude da câmera na mão como solução imediata 
para os desejos da criação artística – como em Glauber Rocha – tudo isso está também 
como substrato no fluxo Desligare. E mais: a estratégia de filme em processo de criação 
participativa somada a proposta de situar a obra como produto cultural capaz de ativar 
um tempo presente e direto com o público durante sua própria exibição – como no Flux  
Film  Anthology,  organizado  por  George  Maciunas.  E  também  o  envolvimento  de 
participação  criativa  de  pessoas  não  artistas,  as  quais  encontram,  no  diálogo  com a 
proposta  artística,  inclusive  vídeo,  um  meio  para  compartilhar  um  pouco  de  suas 
existências – como em alguns dos trabalhos da dupla Maurício Dias e Walter Riedweg. 
A radicalização do olhar sobre a matéria fílmica, incidindo a atenção no próprio frame, 
manipulando-o ao esgarçamento, como nos vídeos de Dara Birnbaum.
 
Sinapses entre códigos artísticos e culurais
Desligare  está  impregnado  de  diversas  nuances  de  especificidades  artísticas.  Seria 
impróprio situar a proposta exclusivamente como filme documental  ou ação política, 
mesmo  estando  esses  aspectos  também imbricados  em sua  lógica.  É  arte  de  crítica 
cultural,  originada  em dinâmicas  contemporâneas,  capaz  de  dialogar  com os  fluxos 
cotidianos,  subverter  valores  e  articular  um  circuito  de  participação  criativa 
experimental.  É  conceito,  contexto,  situação,  processo,  exercício  de  liberdade. 
Entretanto, não é um manifesto de doutrina estética, ou um fundamento a orientar todas 
as proposições individuais. É um trabalho processual e fruto de um contexto próprio, 
implicando em materialidades e estratégias de realização específicas.

12 No caso, monitor de um computador.
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5 – Fora do ar

As Torres Gêmeas sendo destruídas pareciam cenas de um filme – comentário feito ao 
vivo até pela apresentadora do plantão de um telejornal, direto dos estúdios de gravação. 
Bagdá bombardeada à noite parecia um videogame. Pela TV, no Thanksgiven, o farto e 
midiático peru de plástico oferecido pelo presidente Bush às tropas americanas invasoras 
do Iraque parecia um saboroso e atencioso gesto de consideração13. O aval da opinião 
pública  para  os  EUA  atacarem  o  Iraque  foi  insuflado  pela  TV,  ainda  que, 
posteriormente,  todas as justificativas para o ato tenham sido desmentidas:  não havia 
armas  de  destruição  em  massa,  Bin  Laden  não  estava  lá,  nem  Mesopotâmia  nem 
Babilônia  nem  Bagdá  eram  a  capital  da  a  Al  Quaeda.  Milhares  de  toneladas  de 
explosivos depois: OK, erramos, vamos agora enviar mais tropas para promover a paz. É 
como dizem: a verdade é a primeira vítima da guerra. E na Ucrânia, durante a eleição do 
novo presidente Victor Iuschenko, uma porta voz do governo ainda vigente negava pela 
TV o resultado do pleito,  acusando fraudes  eleitorais,  enquanto  na  janela  menor  da 
mesma cena, destinada à comunicação para surdos-mudos, outra mulher gesticulava e 
negava a fala da própria porta voz, simultaneamente. As aparências enganam, é o dito 
popular.
 
Qualquer pessoa predisposta a analisar as verdades por detrás da verdade da notícia sabe 
o quanto  uma opinião  jornalística  pode  ser  manipulada  e  manipuladora.  Os  poderes 
econômicos e políticos são freqüentemente ventríloquos da pretensa imparcialidade da 
informação. Para manter tudo em ordem é necessário fabricar notícias constantemente, 
dissimular  críticas  e  conflitos  sociais,  aparentar  credibilidade  e  neutralidade.  Nada 
melhor do que uma aparente paz social para perpetuar desigualdades. 

E assim o Brasil vai pra frente, sendo uma das maiores economias mundiais e um dos 
países com pior distribuição de renda. Contribuindo substancialmente para que as coisas 
continuem como estão há o histórico nacional das concessões públicas dos serviços de 
tele e radiodifusão. Efetivadas em grande parte à época da ditadura militar, sem critérios 
técnicos e por determinação direta dos presidentes, o sistema de concessões tornou-se 
uma ampla rede de favorecimentos a aliados governistas. Esse processo gerou então um 
singular  empresário  da  comunicação,  o  político.  Abrangência  nacional,  audiência, 
verbas de anunciantes e orientação ideológica compõem um pool de fatores a permear a 
verdade  da  notícia  e  o  perfil  geral  das  programações  televisivas.  Uma  influência 
perceptível  a  cada  novo  processo  eleitoral,  cujo  exemplo  mais  expressivo  foi  a 
manipulação  das  informações  na  eleição  presidencial  de  1989,  na  qual  o  Jornal 
Nacional, da Rede Globo, contribuiu sensivelmente para a vitória de seu aliado Collor 
na disputa com Lula. Sendo uma das maiores redes de comunicação do mundo, a Globo 
também não se descuida do dever de casa. O brazilian way of life segue seu curso, no 
insistente  abafamento  das lógicas que desencadeiam os conflitos,  e até  mesmo,  num 
ensurdecedor silêncio da intelectualidade.  Para alguns chega a soar radical  a incisiva 
crítica de Felix Guattari nominando a Rede Globo como uma das maiores responsáveis 
pela varredura das diversidades culturais do Brasil e pela perda da autoreferencialidade 
enquanto Nação14. 
 

13 As aparências enganam: Bush e seu peru de plástico. Matéria publicada no Jornal do Brasil, Rio 
de Janeiro, em 05 de dezembro de 2003.
14 GUATTARI, Felix. Da produção de subjetividade. In: PARENTE, André. Imagem Máquina. A era 
das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.
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Certamente a Rede Globo não está sozinha nessa empreitada, o que não é consolo, pois a 
maioria das redes de TV aberta empreendem uma similar estratégia alienante, fundada 
no  entretenimento  idiotizante,  na  centralização  da  produção  de  conteúdos  e  no 
minucioso trabalho de desinformação orientada. As poucas alternativas consistentes de 
TV  aberta,  os  canais  públicos  de  TV,  ainda  são  incapazes  de  atingir  a  população 
brasileira  com  semelhante  eficiência,  seja  pela  limitação  de  abrangência  ou  de 
sofisticação  no  uso  de  uma  linguagem  técnica  mais  atraente.  Assim,  os  diferentes 
contextos  culturais  do  Brasil  não  se  vêem refletidos  na  TV.  Isso  torna  ainda  mais 
importante o acesso ao olhar do outro sobre nós, como num complemento da autocrítica. 
O documentário Além do Cidadão Kane realizado pela BBC de Londres, por exemplo, 
articula a história da TV no Brasil com tamanha eloqüência que o torna, ainda hoje, uma 
produção proibida no país. Especialmente interessante falar de relações entre arte e TV 
no Brasil, nesse lugar onde para o senso comum da população, ser artista é, justamente, 
ser ator de novela da Globo. Aqui, não só a TV há de ser reinventada, como também a 
própria  noção  de  arte.  E  a  comunicação  de  massa  tem  ainda  muitas  outras 
complexidades. São tantos os seus meandros que aos interessados vale uma passagem 
periódica pelo site do Observatório da Imprensa.
 
Olhando para a América Latina vemos histórias semelhantes na relação entre televisão e 
sociedade.  Como no filme  A Revolução  Não Será Televisionada,  realizado  por  uma 
equipe de documentaristas irlandeses, no qual, a partir de um momento e ponto de vista 
excepcionalmente privilegiados, mostram-se todas as tentativas de Golpe de Estado e 
manipulações midiáticas visando a desarticulação do governo do presidente venezuelano 
Hugo Chávez. 

Não só o que a mídia veicula, mas também o que ela mesma é e como ela se faz, sempre 
foram  um  campo  para  batalhas  culturais.  Um  contexto  a  inspirar  ou  a  transpassar 
diversos  filmes  inclusive,  como  Cidadão  Kane,  de  Orson  Wells;  A  Sociedade  do 
Espetáculo, de Guy Debord;  Dial H-I-S-T-O-R-Y, de Johan Grimonprez;  Videodrome, 
de David Kronemberg; Boa noite e boa sorte, de George Clooney, O Show de Trumann, 
de Peter Weir; Fahreinheit 11 de Setembro, de Michael Moore, entre outros.

Se e quando as ondas do ar vierem a ser liberadas, no mundo todo, para as mais diversas 
experiências de rádios e TVs livres e comunitárias, ou a população mundial vier a atingir 
a total inclusão digital, ou outros sites de TV por demanda – como o YouTube – vierem a 
proporcionar uma maior liberdade de escolha de programações, ou até mesmo quando as 
produções  textuais  e  audiovisuais  das  Centrais  de  Mídia  Independente  (CMI) 
alcançarem maior poder de influência social,  enfim,  se e quando a sociedade chegar 
nesse estágio mais democrático e libertário de acesso e uso dos meios de comunicação, 
ainda assim continuará a fazer sentido reduzir  a importância  da TV na ocupação do 
tempo das pessoas. Desligar a TV e viver a vida ao vivo. Ficar fora do ar e respirar 
outros ares. Desprogramar é o programa. 

Frente ao objeto cultural TV, o que fazem os artistas? Envolvem-no com feltro (Beuys). 
Atiram  nele;  fazem-no  casar  com  automóveis  (Wolf  Vostel).  Repensam  a  própria 
concepção  da  imagem  em  movimento  e  seus  suportes  de  apresentação,  criando 
videoinstalações motivadas por questões existenciais, cujas imagens projetam-se sobre 
objetos e outras estruturas singulares, destituindo a ditadura do quadro enquanto forma, 
e  do  próprio  aparelho  de  TV  como  suporte  (Bill  Lundberg  e  Bill  Viola).  Fazem 
projeções de vídeo onde pessoas aparentemente se comunicam, mostrando na verdade 
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uma simultaneidade de monólogos e falas totalitárias (Bruce Nauman). Criam uma rede 
própria de exibição dentro de uma feira popular, na qual as TVs veiculam seqüências de 
propagandas dos próprios feirantes, gravações essas carregadas também da experiência 
de vida de cada um deles (Maurício Dias e Walter  Riedweg). Constroem torres com 
aparelhos de TV empilhados; atacam a televisão com a força magnética de poderosos 
ímãs; exibem no monitor a filmagem de uma vela acesa, enquanto, à frente do aparelho, 
uma estátua de Buda medita (Nam June Paik).

Na Croácia, um reality show só com ovelhas. Para elas um artista declama seus poemas. 
E quando uma é escolhida pelo público para ser eliminada do programa, corre o risco de 
virar churrasco15.

A televisão, enquanto tecnologia, é um instrumento poderoso. Enquanto prática social, 
uma catástrofe.  Ainda assim, seria injusto satãnizá-la por completo. Muitas reuniões de 
amigos e encontros amorosos são motivados por um bom filme visto em casa. E ela é 
também um importante difusor do saber. Mas mesmo os bons momentos sucumbem às 
confissões de pessoas dizendo ser a TV seu melhor amigo e companheiro.
 
Antes de esperar a chegada da televisão do futuro materializada em redes de telepatia 
controladas pela onipresença de multinacionais, voltemos aos afrescos de Michelangelo 
na Capela  Sistina.  A Criação de Adão:  a cena  do encontro entre  homem e Deus,  o 
contato sutil das pontas dos dedos. No lugar de Deus, uma TV. E ao invés do dedo de 
Deus, o botão de liga/desliga. Ao toque humano, a TV é desligada. Religare.

15 Ovelhas estrelam reality show. Matéria do Terra/Popular, Portal Terra. 15 de setembro de 2005.
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