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Resumo 

Acadêmicos do campo das Relações Internacionais têm recorrido, nas últimas duas 

décadas, a fontes alternativas e experimentais de saberes e práticas – artes plásticas, 

música, fotografia, teatro, cinema e literatura – para abordar as questões de política, 

segurança, violência e paz, produzindo uma espécie de “guinada estética” na disciplina. 

Seguindo a trilha aberta por essa guinada estética, este trabalho apresenta um estudo 

de caso sobre uma tendência conceitual da arte contemporânea denominada “arte 

dialógica”, com o objetivo de examinar de que modo as preocupações emancipatórias 

desse tipo de expressão artística ─ que procura criar performances de ação 

comunicativa, isentas de relações de dominação e opressão, em contextos de conflitos 

sociais ─ podem contribuir para ampliar as margens de reflexão crítica dos Estudos da 

Paz. Situando essa discussão dentro de uma abordagem eclética que mescla teoria 

estética, teoria crítica, resolução interativa de conflitos e transformação de conflitos, 

proponho analisar de que forma a convergência de preocupações entre artistas 

dialógicos e estudiosos da paz pode sugerir não só metodologias e abordagens 

pluralistas, experimentais e criativas, mas também interações produtivas entre 

sensibilidade, emoção e razão que contribuam para formas alternativas e 

emancipatórias de realização do nexo teoria-prática que, desde as origens dos Estudos 

da Paz, constitui um dos elementos definidores centrais dessa área de estudos. 

Palavras-chave: Arte conceitual; Emancipação; Nexo teoria-prática; Resolução interativa 

de conflitos; Transformação de conflitos. 
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Resumo Estendido 

 

Aesthetics…is about the ability to step back, reflect and see political conflicts and 

dilemmas in new ways (Bleiker, 2009: 2). 

 

Introdução 

 Acadêmicos do campo das Relações Internacionais têm recorrido, nas últimas 

duas décadas, a fontes alternativas e experimentais de saberes e práticas – artes 

plásticas, música, fotografia, teatro, cinema e literatura1 – para abordar as questões de 

política, segurança, violência e paz, produzindo uma espécie de “virada estética” na 

disciplina (BLEIKER 2001 e 2009). Essa virada estética, porém, não pretende negar o rigor 

acadêmico. Sua proposta é mais sutil e equilibrada: defende a “validação de todo o 

registro das percepções humanas”, valorizando práticas sensíveis que têm sido 

marginalizadas pela racionalidade dominante na produção de conhecimento em 

Relações Internacionais (BLEIKER 2001: 510-3). Trata-se, conforme enfatiza Bleiker, de 

favorecer interações mais produtivas entre “sensibilidade, imaginação e razão” e não de 

pleitear a supremacia de uma dessas faculdades em relação às outras (2001: 511).    

 Este trabalho trilha os caminhos abertos por essa virada estética, buscando 

examinar algumas tendências da arte contemporânea enquadradas dentro do que se 

chama de “arte conceitual”, cujas questões, performances e instalações sugerem pontos 

de contato com as preocupações emancipatórias dos estudiosos críticos da paz. Com 

base em dois estudos de caso ─ as performances de “arte dialógica” e a instalação do 

projeto “Women on Waves” ─ o objetivo é examinar de que modo essas expressões 

artísticas procuram criar performances de ação comunicativa ou instalações em 

contextos isentos de relações de dominação e poder, podendo contribuir para encorajar 

o exercício da agência e a inserção de vozes silenciadas e marginalizadas nos esforços de 

construção da paz. Situando essa discussão dentro de uma abordagem eclética que 

                                                           
1 Ver edições temáticas das seguintes publicações: Alternatives, 2000, 25(3); Social Alternatives, 2001, 
20(4); Peace Review, 2001, 13(2); Millenium, 2001, 30(3); Millenium, 2006, 34(3); Security Dialogue, 2007, 
38(3); Review of International Studies,  2009, 35(4). 
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mescla teoria estética, teoria crítica, resolução interativa de conflitos, transformação de 

conflitos e ação não-violenta, proponho analisar de que forma a convergência entre as 

preocupações emancipatórias dessas manifestações artísticas e a dos estudiosos críticos 

da paz pode sugerir não só metodologias e abordagens pluralistas, experimentais e 

criativas, mas também interações produtivas entre sensibilidade, emoção e razão que 

contribuam para formas alternativas e emancipatórias de realização do nexo teoria-

prática que, desde as origens dos Estudos da Paz, constitui um dos elementos 

definidores centrais dessa área de estudos. Em suma, a questão central que guia esta 

pesquisa é: até que ponto uma abordagem estética da paz pode contribuir para resgatar 

a margem crítica dos Estudos da Paz, que foi perdida com a sua institucionalização no 

chamado policy-oriented mainstream e com o seu equacionamento através do modelo 

da paz liberal no período pós-Guerra Fria? 

 Antes de passar ao desenvolvimento do texto, é importante destacar que este 

trabalho faz parte de uma pesquisa ainda em andamento, o que nos impede não só de 

apresentar o argumento em sua forma mais completa e acabada, mas também de chegar 

a conclusões mais consistentes. Portanto, o objetivo aqui é limitado e restringe-se ao 

delineamento geral do problema a ser estudado, às questões de pesquisa, ao seu 

enquadramento teórico, à sua metodologia e à apresentação preliminar dos estudos de 

caso. Nesse sentido, este texto segue estruturado em quatro seções: a primeira faz uma 

apresentação geral do problema, das suas questões, do enquadramento teórico e da 

metodologia; as segunda e terceira seções delineiam os estudos de caso; e uma seção 

conclusiva sugere, preliminarmente, as contribuições desta pesquisa para a consolidação 

dos Estudos Críticos da Paz enquanto uma derivação, hoje necessária, dos Estudos da 

Paz. 

 

Margens Críticas na Arte Contemporânea, Margens Críticas nos Estudos da Paz: Uma 

Problematização Comparada 

 De certo modo, todas as vanguardas artísticas das primeiras décadas do século 

XX radicalizaram um movimento que já se anunciava em fins do século XIX com o 

impressionismo, o fauvismo e o expressionismo: romper com a tradição de 
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representação mimética na arte. Ceci n´est pas une Pipe, um famoso quadro do pintor 

surrealista belga René Magritte, sintetiza esse movimento de forma didática: “Isto não é 

um cachimbo”, dizem as letras inscritas abaixo de um cachimbo pintado dentro das 

rigorosas regras acadêmicas das belas artes. A mensagem é clara: o que está pintado no 

quadro jamais será um cachimbo, por mais apurada e realista que seja a técnica do 

pintor; tudo não passa de tinta sobre tela − uma pintura. Esse movimento de ruptura 

com a representação mimética culmina na arte abstrata, quando são apagados 

quaisquer traços figurativos que remetam à imitação da realidade. A obra, então, torna-

se autônoma e cria a sua própria realidade − arte enquanto arte − livre de qualquer 

vínculo narrativo que remeta ao mundo exterior. 

 O movimento Dada (ou dadaísmo) − fundado em Zurique em 1916, mas latente 

nas obras de Marcel Duchamps e Francis Picabia desde o início do século − não pretende 

ser uma nova tendência artística nem um novo estilo, mas proclama-se como anti-arte, 

como uma atitude perante a realidade política e social e perante o formalismo das 

manifestações artísticas da época, rejeitando radicalmente “a sociedade burguesa, 

culpada pela guerra e pelo caos subsequente no pós-guerra” (HOFSTÄTTER 1984: 171). 

Esse clamor por uma ruptura com o formalismo e com o valor de mercado da arte 

burguesa, claramente guiado por uma postura normativa anti-bélica, materializa-se em 

colagens, máscaras, instalações, objetos recolhidos ao acaso (os chamados 

“readymade”), poemas sonoros, performances, fotografias, filmes e uma diversidade de 

outros suportes e expressões não convencionais, exibidos em manifestações 

provocantes, irônicas e anárquicas, onde a reação do público também fazia parte da 

obra: 

As obras Dada tem a sua única existência real nos gestos e nas declarações 

públicas de provocação… O objeto Dada, seja pintura ou construção, é um 

ato que aguarda uma reação (ADES 1975: 15).  

 Essa postura questionadora, pluralista e participativa dos dadaístas produziu 

alterações profundas nos alicerces da racionalidade artística dominante, abrindo espaço 

para o surgimento do Surrealismo e de praticamente toda a arte que será produzida a 

partir da segunda metade do século XX. Inspirado no movimento Dada, Oliver Richmond, 
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num ensaio por ele classificado como “experimental” (2007: 445), propõe um dadaísmo 

no campo disciplinar das Relações Internacionais em geral e dos Estudos da Paz em 

particular, a fim de possibilitar o desenvolvimento de uma compreensão mais pluralista, 

criativa, radical e emancipatória sobre a paz. A exemplo do que fizeram os Dada em 

relação ao mainstream da produção artística nas décadas iniciais do século XX, 

Richmond propõe explorar abordagens e métodos alternativos que contribuam para o 

drástico rompimento com a tradição ortodoxa das Relações Internacionais. “O ecletismo 

experimental”, diz ele, pode contribuir para a superação das limitações impostas pela 

“hegemonia epistêmica do mundo desenvolvido”, abrindo a disciplina das Relações 

Internacionais para “metodologias e epistemologias adicionais e alternativas e criando 

pontes para outras áreas disciplinares” (2007: 467). Para isso, conclui, é necessário um 

movimento que vá além do pensamento redundante e dos métodos instituídos pelas 

abordagens dominantes que pretendem representar a política internacional tal como ela 

é; é preciso até mesmo ir além dos próprios momentos/movimentos que, 

revolucionários em suas origens, acabam se estabilizando e se fechando ao pluralismo e 

ao intercâmbio com perspectivas alternativas (2007: 468). 

 Se o último argumento do parágrafo anterior revela uma perspectiva sobre a 

necessidade de radicalização metodológica inspirada no movimento dadaísta, ele revela 

ao mesmo tempo uma leitura limitada que desconsidera os desdobramentos desse 

movimento e a sua institucionalização na arte contemporânea, o que compromete a 

perspectiva crítica de Richmond. Explicando melhor: o insight dadaísta de Richmond é 

inspirado no momento marginal do movimento Dada; é a força crítica e revolucionária 

desse curto período – que dura de 1916 a 1922 e que se transfere, já sem a mesma 

potência, para o Surrealismo – que de fato importa à análise de Richmond. O que a sua 

análise desconsidera, porém, é que o real impacto do dadaísmo só se concretizará muito 

tempo depois, na arte contemporânea que se inicia na segunda metade do século XX, 

cujos desdobramentos não são avaliados por Richmond. Pois então vejamos que 

desdobramentos são esses.  

 Marcel Duchamps − um dos expoentes do movimento Dada −  já havia lançado 

as bases conceituais do dadaísmo em 1913, quando montou um pedaço de bicicleta de 

cabeça para baixo em cima de uma banqueta, e em 1914, quando elegeu seu primeiro 



6 
 

readymade ─ um porta-garrafas adquirido num bazar da prefeitura de Paris ─, 

declarando que esses objetos eram obras de arte (ADES 1975: 6). Essas obras dão o passo 

inicial para o debate que, em larga escala, será adotado pelos dadaístas: é a 

ação/intenção intelectual do artista que faz de um determinado objeto uma obra de arte 

e não, necessariamente, a sua manufatura; portanto, “qualquer objeto ordinário 

produzido em massa” pode ser “elevado à categoria de arte” pela intenção do artista 

(1975: 6-7). Nesse sentido, a arte é um conceito e pouco tem a ver com as habilidades 

técnicas do artista, o que provoca uma subversão radical de toda a tradição artística do 

Ocidente, historicamente calcada nas categorias do belo e da genialidade do pintor ou 

do escultor. 

 Essa ideia da arte como conceito, que constitui a essência do movimento 

dadaísta, só será realizada em sua plenitude na arte contemporânea, através das 

diversas tendências que surgirão a partir da década de 1960: arte pop, performance, 

happening, arte povera, arte conceitual, apenas para citar alguns exemplos. Em boa 

medida, todas essas correntes trilham os caminhos abertos por Duchamps. Até que 

ponto elas preservam a força crítica e revolucionária original do dadaísmo, está aí uma 

questão sobre a qual vale a pena discutir. Alguns críticos da arte contemporânea têm-se 

dedicado a denunciar os desdobramentos atuais das vanguardas das primeiras décadas 

do século XX. Um dos pontos cruciais levantados por essas abordagens críticas é o fato 

das vanguardas terem aberto espaço para uma espécie de “vale-tudo” na arte dos dias 

de hoje e, mais grave ainda, para a atribuição de preços a esse “vale-tudo” e de sua 

submissão à lógica de mercado. Dessa perspectiva, a arte torna-se uma mercadoria 

como outra qualquer, sujeita às normas típicas do sistema capitalista e cujo valor se deve 

menos aos requisitos estéticos e mais aos requisitos mercadológicos produzidos dentro 

do sistema de galerias e marchands (WOLFE 2008). Dessa perspectiva, a questão que 

parece crucial é: há alguma margem crítica na arte em sua era de produção e reprodução 

mercadológica?  

 Se esta avaliação e essa questão parecem plausíveis ─ e vamos considerar essa 

plausibilidade em caráter provisório, pois essa discussão deverá ser aprofundada nessa 

pesquisa ─, podemos dizer que a força crítica do dadaísmo (e de outras vanguardas) em 

seu período marginal foi perdida na medida em que o movimento foi “oficializado” e 
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absorvido pelo sistema mercadológico da arte dominante que se instaura 

principalmente a partir do fim da II Guerra Mundial. Isso conduz a uma questão 

semelhante no campo dos Estudos da Paz. Conforme destacam José Manuel Pureza e 

Tereza Cravo (2005, 2008), ao se institucionalizarem como ciência normal dentro de uma 

agenda neopositivista (através da convergência das duas principais revistas científicas da 

área para os métodos racionais, o Journal of Conflict Resolution e o Journal of Peace 

Research) e ao ser integrada ao policy-oriented mainstrean a partir do final da Guerra 

Fria (desde que foi absorvida na Agenda para a Paz de Boutros-Ghali e no modelo da paz 

liberal que rege as intervenções da ONU), resta ainda alguma margem crítica nos Estudos 

da Paz?  

 Esse tipo de questionamento ─ que perante o modelo hegemônico da paz liberal 

parece fundamental dentro de uma agenda crítica dos Estudos da Paz ─ não é levantado 

no artigo de Richmond. O dadaísmo que serve de inspiração ao autor é baseado em seu 

período inicial de ruptura radical com a arte tradicional. É esse momento revolucionário 

e eclético das vanguardas dos anos 1910/1920 que inspiram o autor a buscar novas 

teorias, métodos e fontes que desafiem modos de pensamento já consagrados nas 

agendas de pesquisa da paz. Ainda que a referência às vanguardas deva ser considerada 

inspiradora, não se pode deixar de levar em conta os reflexos desses movimentos na arte 

contemporânea, conforme foi destacado acima, que se atualizam cada vez mais de uma 

forma “deformada” ou “desviada” do seu ímpeto original dentro da lógica capitalista do 

mercado de arte. O dadaísmo tanto quanto os Estudos da paz parecem padecer do 

mesmo tipo de problema: ao serem “oficializados” e absorvidos dentro da lógica liberal 

dominante, ambos perdem o seu ímpeto crítico radical e a sua força emancipatória 

original.    

 Há que se destacar, portanto, dois pontos cruciais de contenda em relação à 

busca de uma margem crítica para os Estudos da Paz dentro do legado dadaísta, nos 

moldes pretendidos por Richmond. O primeiro ponto tem a ver com a sua leitura circular 

das vanguardas ─ baseado na esperança de que seu ímpeto revolucionário original se 

repita ciclicamente em diferentes contextos históricos ─, o que não parece plausível 

quando olhado de uma perspectiva crítica. Em segundo lugar, a sua referência-chave ─ o 

dadaísmo ─ procurou confrontar a produção acadêmica dominante através da crítica 
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pela crítica, da desconstrução pela desconstrução.  A falta de uma referência normativa 

que guiasse o exercício crítico na direção de uma abordagem emancipatória pode 

produzir um certo grau de “irresponsabilidade” política, pois o que pode vir depois da 

desconstrução nem sempre supera o que foi criticado. No caso do dadaísmo, o ataque 

contra a arte burguesa (alvo do movimento inicial) não levou à superação do que foi 

criticado; ao contrário, lançou as bases para o estatuto da arte como objeto autônomo, 

anti-mimético, livre do gênio artístico, a arte como conceito. Esse novo estatuto criou as 

condições para o “tudo pode ser arte”, levando ao alargamento do mercado e à absorção 

de toda a produção artística contemporânea pelo sistema liberal de mercadorias.  

 Da discussão anterior, alguns insights fundamentais podem ser tirados para a 

pesquisa aqui delineada. Em primeiro lugar, sou tentado a relacionar a crítica dadaísta 

às versões desconstrutivistas nas Relações Internacionais, o que me leva a rejeitar o 

papel da crítica pela crítica, da desconstrução pela desconstrução, e me conduz a uma 

linha de investigação alternativa: interessa-me, em primeiro lugar, identificar se existe 

um ideal emancipatório dentro do legado dadaísta; em segundo lugar, interessa-me 

identificar se persiste alguma margem crítica dentro da herança dadaísta; em terceiro 

lugar, interessa-me analisar até que ponto esse ideal emancipatório, mesmo que 

realizado de forma “incompleta”, deformada” e “instrumentalizada” na arte 

contemporânea, ainda guarda algum potencial, algum “superávit de significado” a ser 

mobilizado na prática no contexto histórico atual com fins emancipatórios. Em suma, 

interessa-me compreender as implicações estéticas da herança vanguardista na 

construção da paz, buscando identificar essas implicações dentro das práticas artísticas 

atuais que se desenvolvem na esteira do legado dadaísta (e não numa perspectiva 

nostálgica sobre o seu movimento revolucionário original, tal como tenta fazer, de uma 

certa forma ingênua, o trabalho de Richmond).  

 O enquadramento teórico e a metodologia são, portanto, claros: a teoria crítica 

e a sua metodologia reconstrutiva. Isto significa que, em vez de projetar nos Estudos da 

paz uma visão nostálgica das vanguardas na pesquisa para a paz, através de um exercício 

meramente formal (tal como fica claro no trabalho de Richmond), ou de realizar uma 

crítica pela crítica, ou uma desconstrução pela desconstrução, o que se pretende nesta 

pesquisa é uma reconstrução da ideia da “arte como conceito” legada pelas lutas e 
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práticas artísticas dos dadaístas, bem como uma reconstrução da forma como essa ideia 

tem sido realizada nas práticas da arte contemporânea e na sua possível interação com 

a construção da paz. Por outras palavras, procura-se identificar a ideia da “arte-conceito” 

e a sua aplicação prática na construção da paz dentro do seu contexto social imanente. 

 Dessa perspectiva, o trabalho analítico parte da assunção que o estudo deve ser 

realizado tomando como parâmetro os valores e ideais emancipatórios existentes na 

sociedade. Isto envolve o compromisso com uma produção de conhecimento que possa 

contribuir para um futuro melhor para a existência humana e uma consciência sobre a 

função social do teórico na iniciação de processos públicos de reflexão e autorreflexão 

(OLIVEIRA 2017). Em suma, a metodologia reconstrutiva tem uma dimensão crítica 

negativa, que procura identificar as patologias ou deficiências da situação estudada, mas 

tem também uma dimensão positiva, que procura identificar, dentro da própria situação 

analisada, o potencial de superação dos problemas a partir de uma perspectiva 

emancipatória.    

 Isto muda a forma como se olha para a virada estética nas Relações 

Internacionais e nos Estudos da Paz. Em vez de uma simples importação de conceitos 

estéticos e de um mero exercício interpretativo das obras de arte para elucidar ou ilustrar 

aspectos das Relações Internacionais, o que se propõe aqui é examinar de que forma as 

relações políticas e a construção da paz se constituem mutuamente com um sentido 

emancipatório dentro do próprio contexto imanente das práticas artísticas 

contemporâneas. Por outros termos, pretende-se com esta pesquisa encontrar a 

margem crítica da arte contemporânea e dos Estudos da Paz dentro de um campo de 

práticas sociais onde estética e paz se constituem mutuamente com objetivos 

emancipatórios. Esse espaço será buscado no contexto das performances, hapennings e 

instalações socialmente engajadas.  

 Essas manifestações artísticas desenvolvem-se dentro do legado dadaísta da 

“arte como conceito”, mas procuram fugir das armadilhas da “arte-mercadoria” e, por 

esta razão, oferecem um terreno fértil para se examinar a questão central que orienta 

esta pesquisa. Algumas dessas manifestações artísticas são efêmeras e não-materiais, 

tais como as performances e happenings. Desse modo, pretende-se examinar algumas 
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dessas propostas artísticas que se têm colocado no campo da resolução de conflitos, 

seguindo uma lógica habermasiana de ação comunicativa. Nessas manifestações, a obra 

de arte é o próprio processo de resolução de conflito e o artista é apenas um facilitador. 

Ainda dentro da mesma linha da arte conceitual, algumas instalações têm desafiado 

algumas concepções dominantes das Relações Internacionais, como as fronteiras, a 

soberania e a centralidade do estado, e têm igualmente se integrado ao campo da ação 

não-violenta, procurando desafiar a interferência do estado nos assuntos privados e o 

tipo de violência estrutural e cultural que, impregnado nas mentes e estruturas 

conservadoras, oferecem freios e obstáculos à emancipação das mulheres. Esses dois 

grupos de manifestações artísticas constituem os estudos de caso a serem analisados 

neste trabalho. 

 

Estudo de Caso 1: Uma Estética da Argumentação na Arte Contemporânea 

 Performance 1 - “Boat Coloquies”: um pequeno barco navega no lago de Zurich, 

levando em sua cabine políticos, jornalistas, prostitutas e ativistas sociais. O objetivo 

dessa performance, idealizada pelo artista austríaco Wochen Klausur em 1994, é criar 

espaço para conversações em torno das dificuldades de mulheres viciadas em drogas 

que, para manterem o vício, se lançam na prostituição e se tornam vítimas constantes 

de violências praticadas por clientes e pela polícia. 

 Performance 2 - “The Code 33 project”: Num parque de estacionamento em 

Oakland, Califórnia, cerca de 150 adolescentes latinos e afro-americanos conversam com 

100 policiais. Essa performance, concebida pela artista norte-americana Suzanne Lacy 

em 1999, tem por objetivo criar um espaço performativo onde jovens e policiais possam 

falar e ouvir sem as tensões e violências envolvidas em suas interações típicas nas ruas 

da cidade. 

 Performance 3 - “The ROUTES project”: Em Belfast, motoristas de ônibus são 

encorajados a falar sobre suas experiências nos últimos trinta anos. O objetivo dessa 

performance, idealizada coletivamente por artistas norte-irlandeses em 2001, é dar voz 

aos trabalhadores dos transportes públicos de Belfast que, em 1970, tomaram a decisão 
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de conduzir em todas as rotas da cidade, independentemente de suas afiliações 

religiosas e políticas. Por conta dessa decisão, os transportes públicos de Belfast 

tornaram-se uma das poucas áreas onde protestantes e católicos continuaram a 

trabalhar juntos, o que expôs os motoristas a altos índices de violência provocada por 

sequestros, apedrejamentos e atentados a bomba. 

 Resguardadas as particularidades de cada proposta, as três performances 

mencionadas apresentam pontos fundamentais em comum. Primeiramente, os projetos 

não se apresentam como ativismo político ou social, mas sim como obras de arte. Em 

segundo lugar, a ênfase das obras recai sobre as interações humanas e não sobre algum 

objeto formal dotado de carácter expressivo ou destinado a despertar alguma forma de 

prazer visual. Em terceiro lugar, os projetos não são vendáveis nem colecionáveis, o que 

os liberta do confinamento institucional e mercadológico imposto pelas galerias, 

museus, curadores e colecionadores de arte. Em quarto lugar, a conversa é a essência 

das obras e os artistas limitam-se a prover um contexto que facilite a interação 

comunicativa entre indivíduos situados em posições de confronto.  

 Segundo Grant Kester, o “contexto ritual de um evento artístico” criado por esse 

tipo de “arte dialógica”2 encoraja as pessoas “a falarem e a olharem além dos limites de 

identidades fixas, do discurso oficial e dos inevitáveis sectarismos partidários” (2004: 2, 

8). Lacy, criadora da performance 2 acima mencionada, argumenta nesse mesmo sentido 

ao afirmar que suas obras buscam criar um espaço discursivo criativo, onde “diferenças 

e conflitos possam ser examinados sem violência” (Lacy apud Kester, 2004: 116). Com 

tais características, os três exemplos enquadram-se na herança performativa do 

dadaísmo e seguem a trilha aberta por um dos expoentes daquele movimento, Marcel 

Duchamps, para quem a arte era conceito e não a produção de algum objeto pelas 

habilidades artesanais do artista (Ades 1975: 6-7).  

 É a partir dessa perspectiva conceitual – de “uma arte das ideias em detrimento 

do produto” (Goldberg 2007: 7) – que a arte dialógica procura transitar. Ao adotar a 

                                                           
2 Neste artigo, utiliza-se a tradução do termo dialogical art atribuído por Kester (2004). Além dessa 
denominação, outros termos têm sido atribuídos a esse tipo de arte: public art, litoral art, relational 
aesthetics, conversational art, dialogue-based public art (2004: 9-10). 
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performance – um meio de expressão efêmero e não material por excelência – e ao 

examinar manifestações de violência dentro de um contexto estetizado da ação 

comunicativa habermasiana, a arte dialógica assume uma posição reflexivista própria do 

tipo de crítica social defendido na tradição da teoria crítica inspirada na tradição da 

Escola de Frankfurt. Se essa perspectiva serve para refletir sobre algumas inquietações 

cruciais da arte contemporânea, ela serve ao mesmo tempo para se repensar o campo 

da resolução de conflitos a partir de uma perspectiva crítica radical. Da perspectiva da 

arte contemporânea, as seguintes questões críticas emergem no contexto dessas 

performances: como recuperar a força crítica original de movimentos de vanguarda, hoje 

transformados em ortodoxia? Como tornar a arte menos auto referencial e mais próxima 

da vida das pessoas? Como produzir uma arte emancipatória comprometida com as 

minorias silenciadas? No fundo, são estas complexas questões que as performances 

referidas tentam responder. Se olharmos para o quadro atual dos Estudos da Paz, cada 

vez mais instrumentalizado como conhecimento útil para a pacificação de periferias 

instáveis e cada vez mais equacionado dentro de um projeto de engenharia social 

modelado com base em valores liberais do estado ocidental, não há como considerar 

que o mesmo leque de questões anteriormente elencado parece ajustar-se como uma 

luva às questões críticas que hoje desafiam os Estudos da Paz.  

 

Estudo de Caso 2: Mulheres sobre as Ondas 

 Instalação – “A-Portable, 2001”: Uma ONG internacional de origem holandesa, 

chamada de Women on Waves (WoW), provê há cerca de quinze anos serviços médicos 

de aborto e orientações sobre contraceptivos para mulheres em países onde essas 

práticas são ilegais e reprimidas. Esses serviços são prestados em águas internacionais, 

a bordo de um navio dotado de um container (batizado de “A-Portable, 2001”) com 

instalações ambulatoriais e uma equipe médica. Portanto, como a embarcação atua em 

águas internacionais, as suas atividades não estão sujeitas à jurisdição legal dos estados 

visitados, mas sim às leis holandesas que não criminalizam o aborto.  

 O aspecto peculiar a ser aqui destacado, é que o WoW não se apresenta apenas 

como ativismo social, mas sim como obra de arte. A médica idealizadora do projeto, 
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Rebecca Gomperts, é artista plástica e o container médico transportado no navio foi 

criado como uma instalação pelo artista holandês Joep van Lieshout, tradicionalmente 

envolvido com instalações socialmente engajadas. Essa instalação, chamada de “A-

Portable, 2001”, funciona como uma clínica equipada com todos os equipamentos 

médicos aprovados e exigidos pelas autoridades de saúde holandesas. O “A-Portable, 

2001” tem sido apresentado em mostras de arte pelo mundo, inclusive na Bienal de 

Veneza de 2001, onde a instalação foi apresentada pela primeira vez. 

 Da mesma forma que as performances apresentadas no estudo de caso anterior, 

o WoW parte da ideia da arte enquanto conceito. Ao libertar-se dos formatos e 

categorias convencionais da arte acadêmica, o WoW coloca-se como uma proposta 

altamente transgressora que desafia as fronteiras tradicionais. Ao definir-se como uma 

mescla de direitos humanos, direito internacional, medicina, técnicas náuticas, arte e 

literatura, o WoW transcende fronteiras objetivas e rígidas entre áreas de saber. Além 

disto, ao adotar um posicionamento reflexivista, situado a partir de uma perspectiva 

emancipatória feminista, o WoW atua num amplo espectro de atividades, dentro do qual 

a arte se coloca a serviço da promoção da conscientização e da autorreflexão sobre a 

situação de violência contra as mulheres e os riscos da prática de abortos de forma não 

assistida em todo o globo. Dentro desse projeto, a dimensão artística do WoW  se 

expressa não só na instalação “A-Portable, 2001”, mas também num conjunto de 

exibições artísticas que integram artes visuais, fotografias, performances e filmes, em 

espaços tradicionais da arte como museus e bienais, mas também no espaço público dos 

países visitados pelo navio.           

 

Conclusão: Implicações para os Estudos da Paz 

 Esta apresentação faz parte de um projeto ainda em andamento, o que nos 

impede de chegar a conclusões consistentes neste momento. Porém com base no que 

foi anteriormente delineado, uma síntese e algumas considerações finais podem ser aqui 

alinhavadas. Pureza (2008) ressalta que os Estudos da Paz, ao serem incorporados às 

políticas públicas, passaram a ser “conhecimento útil para a pacificação de um sistema 

estruturalmente violento”; com isso, foram apropriados pela ortodoxia e perderam o seu 
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sentido emancipatório original. Richmond (2007: 447) argumenta que a ortodoxia das 

Relações Internacionais é anti-paz porque enfatiza soberanias, Estados e instituições e, 

consequentemente, negligencia o dia-a-dia da vida humana. Partindo dessas 

inquietações, ambos os autores convergem para um ponto fundamental: a necessidade 

de buscar margens críticas que permitam contornar a ortodoxia e, por essas margens, 

chegar a uma perspectiva emancipatória da paz que se aproxime da vida quotidiana das 

pessoas. 

 Na busca dessas margens, Richmond (2007: 446-7) sugere uma guinada estética 

inspirada no dadaísmo e em outras vanguardas artísticas que fizeram ruir as bases 

académicas da arte nas primeiras décadas do século XX. Nesse sentido, o autor defende 

um momento dadaísta na Teoria das Relações Internacionais e propõe a adopção de 

metodologias e abordagens experimentais, ecléticas e criativas que desafiem as formas 

consagradas de pensamento e produzam um salto que leve à superação da perspectiva 

anti-paz que predomina na ortodoxia das Relações Internacionais. No sentido sugerido 

por Richmond, as contribuições da arte para os Estudos da Paz vêm em duas vias: no 

método − experimental e eclético − e na orientação normativa ─ anti-bélica e anti-

burguesa ─ das vanguardas consideradas pelo autor. Ainda que esses insights sejam 

relevantes, o principal problema da abordagem de Richmond, conforme anteriormente 

destacado, é a sua leitura a-histórica das vanguardas e a sua mera projeção de uma 

perspectiva sobre a outra. No final das contas, o que prevalece é um exercício formal, 

sem raízes empíricas no espaço da arte contemporânea.    

 A alternativa analítica desta pesquisa é estudar a mesma questão apresentada 

pelos autores acima mencionados dentro do contexto imanente das práticas estéticas e 

de construção da paz. Ou seja, dentro do espaço empírico concreto onde essas duas 

práticas sociais convergem guiadas por ideais emancipatórios. No caso da arte dialógica 

preliminarmente analisada neste texto, uma terceira contribuição (além das alinhavadas 

por Richmond) torna-se saliente: ainda que as performances observadas se situem na 

herança dadaísta e preservem, em grande medida, as propriedades metodológicas e 

normativas destacadas por Richmond, são as próprias questões e práticas da arte 

dialógica que adquirem especial relevância para os Estudos da Paz. Ao colocarem 

diversas formas de violência direta, estrutural e cultural no centro de suas obras e ao 
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darem voz a minorias silenciadas e encorajarem o diálogo dentro de uma perspectiva 

crítica habermasiana, essas manifestações artísticas convergem para parte relevante da 

agenda emancipatória dos Estudos da Paz, o que aponta para uma interdisciplinaridade 

que amplia as possibilidades de reflexão e favorece as interações entre sensibilidade, 

imaginação e razão reclamadas por Bleiker (2001: 511). Mais ainda, essas manifestações 

artísticas demonstram que elas próprias constroem a paz, inserindo-se como parte ativa 

do objeto central reclamado pela disciplina dos Estudos da Paz. 

 Em relação ao Women on Waves, as implicações do ponto de vista das Relações 

Internacionais e dos Estudos da Paz são extraordinárias. Ao desafiar as fronteiras do 

mundo estatal vestefaliano, usando as águas internacionais como um espaço de ativismo 

social e de manifestação artística livre das relações de dominação, opressão e poder dos 

estados-nação, o WoW procura superar formas de violência direta, estrutural e cultural 

a que estão submetidas as mulheres em sociedades conservadoras. Ao apresentar-se 

como uma iniciativa transdisciplinar que coloca em prática um projeto crítico e 

emancipatório de paz positiva, o WoW situa-se como um estudo de caso privilegiado na 

indicação de respostas às questões colocadas neste projeto.        

 Com base nesta breve análise exploratória, chega-se à seguinte conclusão: uma 

orientação estética nos Estudos da Paz aponta não só para metodologias e abordagens 

ecléticas, experimentais e criativas, mas aponta também para questões e práticas 

comuns entre arte e Estudos da Paz no sentido de uma margem emancipatória que se 

delineia, se constrói e se constitui mutuamente na convergência entre estética e paz. 

Esses pontos de contato abrem margens de reflexão particularmente fecundas, na 

medida que permitem perspectivas comparadas de questões semelhantes dentro de 

epistemologias diferentes e permite vislumbrar o nexo entre teoria e prática que, desde 

as origens dos Estudos da Paz, constituem um dos seus elementos definidores centrais. 
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