
 1 

 
 
 
 
Desligare 
por Marcos Hill, março/2007.  
 
Com o projeto Desligare, Goto (Newton Rocha Filho) reafirma posição já 
bem definida em seu trabalho artístico: a do interesse por questões 
políticas. Isto tem lhe permitido viver confrontos como o do deslocamento 
do atelier para a rua e o da apropriação da deriva urbana como dinâmica 
formatadora de ações que, não abandonando o teor crítico, deixam-se 
permear por motivações estéticas.   
 
Contextualizar o fato da imagem sumindo no visor de uma televisão, no 
momento de seu desligamento, possibilitou ao artista inúmeras 
constatações como, por exemplo, a de que uma vez desligada a TV, seu 
visor transforma-se em espelho, permitindo, através do reflexo da 
passividade, a conscientização dos telespectadores sobre suas próprias 
realidades. 
 
Certamente, um dos principais focos de sua proposta é a alienação de 
quem assiste a TV. O questionamento desta situação permitiu que Goto 
verificasse ainda outros sintomas de impregnação dos meios eletrônicos. 
 
Foi citado o caso de um homem que, interpelado para desligar o 
programa do Gugu, ficou com medo de ser punido com algum processo 
que prejudicasse sua carreira, o que comprova a estranha introjeção de 
invisíveis mecanismos de auto-vigilância.  
 
Outra constatação de ordem mais fenomenológica proporcionada pelo 
projeto foi a de que a TV suga a luz do ambiente que fica sensivelmente 
mais claro depois que ela é desligada.  
 
Freqüentemente, telespectadores se perguntaram sobre o que fazer 
depois de desligada a TV. Um resíduo de representação acabou 
contaminando as pessoas filmadas, diluindo espontaneamente limites 
entre realidade e ficção. Mesmo depois de desligar o aparelho, várias 
permaneceram olhando para o monitor.   
 
Ser filmado desligando a TV na hora do programa mais detestado foi a 
proposta levada às ruas de Curitiba por Desligare. A questão da 
abordagem de um público indistinto exigiu estratégia que começou com a 
escolha do local onde a ação propositiva iniciaria. Onde, na cartografia 
urbana? Na “Boca Maldita” é claro, local marcado historicamente pela 
expressão de descontentamentos públicos, bem no centro de Curitiba. 
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Em uma semana, sessenta pessoas foram agendadas (ao todo o projeto 
constituiu-se de 115 filmagens). A possibilidade de ser filmado tornou-se, 
por um lado, motivação que acenava para sedutoras possibilidades de 
distinção social.  
 
Numa sociedade como a nossa, tão liquefeita pelo maniqueísmo das 
novelas das 8 e pelo oportunismo de programas como Big Brother, 
aparecer em qualquer telinha poderia significar a incorporação quase 
mágica de uma visibilidade que ilusoriamente garante fama e sucesso. 
 
De forma inteligente, Goto articulou a filmagem do “desligador” com o 
sonho de, no âmbito de uma intimidade tornada pública, se resgatar 
alguma dignidade, aplacando o anonimato recalcado das pessoas comuns. 
 
Mas, inesperadamente um impasse se apresentou. Por diferentes razões, 
pessoas muito ricas e pessoas muito pobres não concordaram em ter 
suas casas filmadas, configurando, deste modo uma surpreendente 
confluência de interesses. 
 
No caso específico de Curitiba, é importante ressaltar o fato de alguns 
curitibanos terem se disposto a se expor dentro de seus próprios lares. O 
fato da exposição da casa partir de um agendamento público, feito na 
“Boca Maldita”, levanta questões sobre o público e o privado no contexto 
local. 
 
Segundo Goto, a ressonância entre a porta de entrada da casa e a porta 
tecnológica do monitor de TV conduz a uma prospecção sobre o costume 
do curitibano de não franquear o lar a pessoas estranhas. 
 
Os programas mais desligados foram Jornal Nacional, Faustão, Programas 
Evangélicos e o do Gugu. Dentre as emissoras, a Rede Globo foi a mais 
lembrada, indicando que, ao contrário do que muitos pensam, a 
população possui senso crítico diante da mediocridade veiculada pela 
mídia. 
 
Desligare estimulou a restituição de uma autonomia de escolha, 
deslocando o espectador do lugar do refém hipnotizado para o lugar de 
quem decide sobre a manipulação midiática. Temos que concordar que 
desligar o programa da Xuxa pode significar o fortalecimento de uma  
consciência política. 
 
Na produção e edição das imagens, Goto contou com a participação do 
video-maker curitibano Ricardo Ernest Machado que atuou como 
assistente de direção e consultor técnico do projeto. 
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Priorizando a dinâmica processual, três estratégias de filmagem foram 
elaboradas: a do percurso que começava alguns metros antes da porta de 
entrada de cada casa; a da tela-espelho, registrando fenômenos acima 
comentados; e a do depoimento dos “desligadores” participantes. 
 
Além dos transeuntes de Curitiba, inúmeros telespectadores de outros 
cantos do país acabaram participando, levando muitas vezes Goto a 
interessantes encontros em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e 
Londrina. 
 
Redimensionando o lugar do artístico, Desligare proporcionou a reflexão 
sobre questões atualíssimas como a da singularidade e a da 
multiplicidade da imagem eletrônica inseridas em estratégias políticas de 
criação.  
 
Neste caso, o modo como o processo criativo foi concebido reiterou a 
necessidade de Goto de repensar um elemento, a TV, com o qual se 
convive no dia-a-dia de forma a possibilitar uma reorganização de códigos 
culturais. 
 
Apesar do uso comum de objetos que compõem o universo tecnológico 
contemporâneo, outras leituras simbólicas podem incidir sobre eles, 
gerando mecanismos abertos de re-significação dos hábitos sociais e do 
tempo em que se vive.  
 
Com Desligare, Goto intensificou a oportunidade da Bolsa transformando-
a em um exercício de liberdade ao compartilhar com um grande número 
de pessoas a busca de novas direções para uma proposta inicial, convicto 
de que todos podem reinventar o mundo de uma forma singular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


