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Na fotografia de Mara Alvares vemos uma máquina de lavar roupa com manchas
vermelhas, roupas manchadas também por tinta vermelha e a palavra War escrita em
preto. No entorno da máquina há um vidro com um pincel e luvas de borracha
indicando a intervenção da artista. A obra foi criada no contexto da segunda guerra
do Iraque e logo após o ataque às torres gêmeas em Nova Iorque. A imagem
impressiona por ser potencialmente violenta em sua associação com o sangue e a
palavra "war''. A artista parece denunciar o horror das consequências de conflitos
bélicos violentos sobre o ser humano comum, trazendo a guerra para muito perto de
nós, para o interior de nossas casas, o ambiente comum de uma lavanderia
doméstica. No âmbito da modernidade há uma perspectiva sobre a guerra que tenta
acompanhar as suas causas e motivações. O militar prussiano Carl Von Clausewitz
(1780 - 1831), por exemplo, infere que “a guerra é antes de tudo, um fenômeno social;
uma forma de violência organizada e presidida por razões políticas”. (FARIAS, 2018,
p.319). Já mais recentemente, o sociólogo e historiador estadunidense Charles Tilly
(1929 - 2008), estabeleceu uma relação indissociável da guerra com a própria
constituição dos estados modernos, na medida em que “Os estados fazem a guerra,
mas a guerra também faz o estado.”(TILLY, 1996, p.61). Ambos os autores afastam a
guerra de motivações pessoais e aproximam as suas causas de vértices geopolíticos,
superando o seu caráter evidente de embate físico e destrutivo. Assim, a guerra
moderna seria uma das fases da disputa política travada entre os estados, uma luta
essencialmente despersonalizada, quando são esgotadas as possibilidades de
entendimento diplomático. No contexto de guerras ocorridas no continente africano
a partir da descolonização, durante os processos de independência intensificados
logo após o fim da segunda guerra mundial, ainda permanecem disputas bélicas
entre etnias, situação que muitas vezes são manipuladas por estados ocidentais e que
não recebe a atenção devida dos organismos internacionais. War, de Mara Alvares,
evidencia o quanto uma obra de arte pode fazer vibrar uma série de reflexões
necessárias sobre quem sofreu e sofre com as consequências das guerras modernas,
ou seja, a população civil, independentemente das motivações que porventura as
possam desencadear.

Proposta de atividade
Para séries finais:
Pesquise sobre os conflitos bélicos regionais que ocorreram durante a segunda
metade do século XX (Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão,
Guerra das Malvinas, Guerra da Bósnia, Guerra do Iraque, Guerra árabe-israelense,
revoluções por independência de povos do continente africano, etc.), após, escreva
um texto sobre os motivos políticos, econômicos e ideológicos que desencadearam
essas conflagrações que envolveram as grandes potências mundiais. Algumas dessas
contendas setoriais, ainda permanecem ativas na contemporaneidade, como o
conflito árabe-israelense, outras, seguem latentes, para talvez emergir no futuro.
Seriam esses conflitos, consequências, desdobramentos ou extensões das duas
grandes guerras mundiais? Analise esta possibilidade também no seu texto.
Para todos:
Durante a maior parte do século XX houve uma onipresença da guerra enquanto um
fenômeno social e histórico recorrente em praticamente todos os continentes do
planeta. Isto pode ter levado os povos agressores, e também os agredidos, a
naturalizar os conflitos bélicos, ou seja, a guerra enquanto algo dado que
inevitavelmente teremos que enfrentar, tal raciocínio não é novo e já existia entre os
gregos da era clássica. Nesse sentido, o comportamento violento contra o “bárbaro”
ou o “estrangeiro” seria um atributo inerente à própria condição humana, sempre
instrumentalizado por aqueles que disputam o poder político de um estado ou nação.
Você concorda com esta afirmação?

Referências
FARIAS, Hélio Caetano. Guerras hegemônicas e ordem internacional. In: FIORI, José Luís. (org.). Sobre
a Guerra. Petrópolis: Rio de Janeiro: Vozes, 2018.
TILLY, Charles. Coerção, capital e estados europeus. São Paulo: EDUSP, 1996.

*No período de distanciamento social, a FVCB inicia o projeto Rede Virtual de Ensino de Arte. Com o intuito de lançar questões
que circundam esta nova realidade que estamos vivendo no nosso cotidiano, elaboramos um material de apoio para educadores,
das mais diversas áreas. A partir do olhar de nossa equipe, indicaremos semanalmente uma obra presente no Acervo da
Fundação, juntamente com uma proposta de atividade a ser pensada e realizada em conjunto com seus estudantes à distância.
Convidamos vocês, educadores, a construírem conosco novas propostas de atividades e a compartilharem os registros destas
através das hashtags #EducativoFVCB e #FVCBemRede.

