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RESUMO

Este texto investigativo propõe uma reflexão e (des)leitura helicoidal, emaranhado de linhas que busca, nos discursos e nas imagens da vanguarda 
Dadá e do movimento cinematográfico dogma95, elementos norteadores da pesquisa de mestrado realizada em 2012, com campo de estudo 
através da intervenção artística na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília (DF). O foco do texto está voltado para as questões que perpassam a 
noção de olhar educado nos (des)caminhos da cultura visual, como base epistemológica, a fim de perguntar sobre os diferentes significados 
articulados pelos sujeitos que transitam no ambiente da intervenção, em campo. Sob perspectiva da cultura visual, parta-se do seguinte 
pressuposto para dar continuidade nesta narrativa povoada por processos de desterritorialização e reterritorialização: todo olhar é educado; 
educado de diferentes formas, intensidades, discursos, modos e perspectivas. Esse pressuposto é um caminho a ser percorrido, e não uma 
verdade final. O olhar educado é o pressuposto teórico aqui desenvolvido no âmbito da cultura visual, enquanto epistemologia. O olhar educado7 
funda a noção de que nossas interações com o mundo e nossas interações a partir de práticas discursivas são condicionadas em uma matriz da 
qual, muitas vezes, não podemos escapar. Em contrapartida, apropria-se da expressão “olhar educado”, compreendendo-a a partir de interações, 
promoções de trocas e intercâmbios de experiências. A cultura visual contribui para alargar o espaço fundado de leituras de uma noção mais 
reducionista do olhar educado, pensando-o a partir dos escapes, das resistências, das linhas de fuga, e buscando dessacralizar noções 
normatizadas. Por esta rota, as linhas fogem e transbordam das interpretações desses sujeitos que admitem uma multiplicidade de olhares 
conformados, inventivos e desviantes, perante as transgressões culturais nas insurgências dos movimentos acima. A pesquisa teve como (des)
norteamento metodológico o Merz na Mão, que conta com bases teóricas e descrições históricas entre os movimentos em questão, e parte para 
bases práticas com entrevistas semiestruturadas, estruturadas, roteiros de perguntas por correio eletrônico, fotografias, filmagem e artefatos 
produzidos em campo. Essa multiplicidade de agenciamentos deslindou reflexões acerca das miríades de significados entre os olhares de 
interpretações conformadas para as imagens da arte e entre as conexões subjetivas e culturais dos espaços-tempos, bem como das práticas de 
sujeitos que configuram posturas “desviantes”. O caráter assistemático e experimental tomou conta da narrativa e da descrição das análises do 
campo. O caminho arriscado, na escrita autoral e na confluência com o diálogo dos autores da filosofia e da cultura visual, foi deflagrado. Este 
caminhou visibilizou estabelecer os cruzamentos entre digressões pessoais, as teóricas e as práticas, e discursos desenvolvidos e problematizados 
pelas vozes do campo. Por meio do olhar educado, na perspectiva da cultura visual, foi possível constatar que a prática do ver se alimenta de 
interpretações das imagens, bem como do contexto e do campo social do que se vê.
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