
 
 
 
 
 

Redución: Reduçom/Redução. Acto de subjugar ou de vencer. 
Dicionário Estraviz 

 
 
 
 

Felipe Romero Beltrán foi nomeado Prémio Galiza de Fotografia Contemporânea na 
sua VIII edição. É um artista obstinado em transitar por caminhos que o levam à mesma meta. 
Se olharmos para os seus projectos anteriores vemos como o conflito é o seu leitmotiv e como 
o aborda desde pontos bem diferentes: os muros da faixa de Gaza ou a sociedade no pós-
conflito colombiano. Neste seu último trabalho explora o conflito através da violência estrutural 
sobre os corpos e evidencia a realidade diária que vivem as pessoas migrantes. 
 

Analisando o conjunto dos seus trabalhos, percebemos que todas as formas de 
violência são uma só e exercem-se sempre desde o mesmo centro para as margens. Assim, os 
estados e as respectivas sociedades precisam da violência para consolidar e sustentar o sistema 
e as suas hierarquias. Segundo a filósofa feminista Martha Nussbaum, as sociedades definem 
alguns seres humanos como inferiores, uma farsa para proteger mais firmemente o grupo 
dominante pelo medo da sua própria animalidade e para estar mais longe da mortalidade. As 
maquinarias dos Estados trabalham nisto diariamente cumprindo fielmente os 11 princípios 
criados por Goebbels e que, bem executados, obrigam-nos a situar-nos de um lado ou de outro, 
gerando ódio para a parte a que não pertencemos, consolidando-nos como portadores de uma 
suposta verdade que nos aferra à ideia de transcender. Desta forma, os estados geram ideias 
que são pedras basilares sobre as quais se construem as identidades e qualquer um ou uma 
que tente mover esses pilares terá como resposta a violência amparada pela lei. 
 

Em Outubro de 2019, Fernando Grande-Marlaska, Ministro do Interior do estado 
espanhol, fez declarações controversas à imprensa, aplaudidas por quem defendia a violência, 
que foram muito polémicas entre as pessoas agredidas: «[…] numa democracia, o monopólio 
da violência é exercido pelo estado». Esta não é mais do que a definição de «estado» 
debulhada por Max Weber na sua obra «A Política como Vocação». O conceito Gewaltmonopol 
des Staates (Monopólio de Violência) define uma só entidade, o estado, que exerce a sua 
autoridade através da violência num determinado território, que está sobre a sua alçada, 
destacando a polícia e os militares como os seus principais instrumentos para o uso legítimo da 
violência na execução da ordem estatal. 
 

A imagem em geral, e a fotografia em particular, foi sempre usada pelos estados, 
nessa aplicação dos princípios da propaganda nazi de Goebbels referida anteriormente. A 
legitimação da violência por parte das sociedades tem muito que ver com a construção do 
'outro' para incluirmo-nos na 'parte boa', desumanizando quem tem o papel contrário, as 
identidades diferentes (/dissidentes). Esta teoria é defendida também pela filósofa Hannah 
Arendt que assegura que é possível criar condições para que as pessoas sejam desumanizadas 
— como os campos de concentração, a tortura, a perseguição ou a agressão física reiterada 
contra os corpos — e, havendo-as o sinal mais claro de desumanização não é a raiva nem a 
violência, mas ausência de ambas. 

 
 
 
 

 
 



Não obstante, a insensibilidade de um indivíduo ou de uma população face à violência 
exercida sobre corpos anónimos é mais do que uma desumanização: é uma humanização da 
violência através da sua incorporação (no sentido bourdiano). E é que, como disse Javier 
Muguerza, situar-se num ou noutro papel tem que ver, em grande medida, com a 
impossibilidade social, política e cultural que se tem em reconhecer que superar o conflito não 
só é um processo para as vítimas, mas também para os vitimários, e como as práticas do 
conflito fizeram que em determinados casos sejamos umas ou outros. 
 

«Redución» é um ensaio fotográfico que questiona os procedimentos de carga policial 
sobre pessoas 'sem documentos' no território do Estado Espanhol. O projecto é composto por 
vários capítulos com diferentes gramáticas. Num deles, ao contrário da teoria que temos vindo 
a falar, as imagens de Romero Beltrán têm a capacidade de colocar o espectador ou a 
espectadora do outro lado. Nelas são representadas as pessoas migrantes 'sem documentos' 
em encenações com referentes na fotografia de moda. A estetização da violência e o facto de 
substituir o agente policial (braço executor da violência estatal) pelo indivíduo que recebe a 
violência (migrante 'não documentado') cria em nós uma empatia com os corpos violentados, o 
que nos ajuda a entender também como operam os mecanismos e os processos de construção 
das imagens da hegemonia, o maniqueísmo de pensar que nós somos sempre os bons e os 
maus sempre são os outros, a tendência a reduzir, simplificar ou generalizar as coisas tendo 
como base a confrontação de ideias situadas no que entendemos como o bem e o mau 
(Ocidente e Oriente, cristãos e árabes, brancos e pretos, heterossexuais e homossexuais, Norte 
e Sul, espanholistas e independentistas...), sem matizar, personalizar ou concretizar as 
diferenças. Tudo isto, segundo Vicenç Fisas, experto em processos de paz, tem que ver com o 
fatalismo, a transmissão oral e a vingança por crermos que são demos, hereges, proscritos, 
malvados ou perversos, o que dificulta enormemente compreender o contexto das coisas e a 
história que as precede. 

Num outro capítulo, o autor serve-se da linguagem documental para fazer uma recolha 
de espaços transitados pelos protagonistas de «Redución»: as pessoas migrantes. A condição 
ilegal do (corpo) imigrante determina se é possível ou não transitar de forma regular por todas 
as ruas. Os percursos diários das pessoas migrantes são afectados pelo facto de não possuírem 
documentos de identificação. A polícia realiza periodicamente inspecções em áreas em que, 
estatisticamente, podem capturar mais pessoas 'sem documentos', as chamadas Zonas 
Quentes, e, cada vez que se percebe a presença policial nessas áreas, estas pessoas evitam-
nas. Felipe Romero realiza um inventário dessas Zonas Quentes com uma particular construção: 
apresenta-nos ruas desprovidas de elementos identificadores, de forma que poderiam ser de 
qualquer cidade, na tentativa de aproximar o espectador ou a espectadora da história. As cenas 
vazias de corpos levam-nos a pensar nessa mudança de hábitos no trânsito habitual das 
pessoas migrantes, numa nocturnidade só truncada por um exagerado flash directo que lembra 
as cenas de Weegee no princípio do século passado. O autor parece que fez as imagens 
desaprendendo a ser fotógrafo, provavelmente para nos mostrar um mapeamento que imitaria 
o que as pessoas migrantes poderiam fazer como possível arquivo documental e informativo 
das Zonas Quentes com o objectivo de evitá-las. 

Felipe também nos mostra a documentação dos manuais da polícia espanhola, de que 
se apropriou, alguns pertencentes ao Manual de Defensa Policial del Cuerpo Nacional de Policía, 
nos quais são estabelecidos protocolos para subjugar os corpos exercendo a força por meio de 
técnicas de combate, na tentativa de salientar também a opressão do poder hegemónico. Além 
dos textos, também as imagens extraídas destes manuais têm grande potencial e ajudam a 
perceber como a violência é normalizada por quem a  exerce. O sociólogo polaco Zygmunt 
Bauman fazia referência como nos campos de concentração a violência era percebida como 
uma 'actividade' quotidiana, ao ponto de considerar-se dentro da categoria de actividades 
laborais. Neste contexto, e no nosso entorno, também se podem referenciar numerosos casos 
em que os indivíduos que pertencem aos corpos policiais do estado consideram a violência 
como parte do seu trabalho. 
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